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1. Enquad「amento

A Associacao Ca「apeeos Solid台rio (ACS〉 6 uma instituicao ParticuIa「 de Soiidariedade SociaI

(lPSS) fundada em 14 de setembro de 2015, tendo por objetivo exe「ce「 atividades de a9aO SOCiai,
de promo9aO de sa心de e de a9aO CulturaI e rec「eativa, mediante a concessao de bens, PreSta9aO de
Servi9OS e de outras iniciativas de p「omoeao do bem‑eSta「 e da qua=dade de vida das pessoas.

ACS 6 composta peio servieo de atendimento de um Gabinete de A9aO SociaI e das Respostas
Sociais de Cent「o de Convivio, Centro de Dia e Servjeo de Apoio Domiciiiario.

2. VaIencias

2,1, Gabinete de A9aO Social
O Gabinete de A9aO SociaI 6 um servico de atendimento que 「e∞be e apoia a comunidade na
resoIueao dos seus p「oblemas sociais, de modo a resoIve「 e/ou minimiza「 as necessidades e

Vuine「ab掴dades. Funciona todos os dias uteis, das 9hOO as 17hOO. Em 2021 fo「am 「eaiizados ce「Ca

de cinquenta atendimentos. Prestou‑Se aPOio ao niveI de fomecimento de cabazes de aIimentos,
VeStuario, aSSist合ncia ao niveI do escIarecimento sobre di「eitos a apoios sociais, ajuda no

PreenChimento dos 「espetivos fo「mしI略rios pa「a reque「imentos de apoio, ∞mO CompIemento po「

Dependencia, Rendimento SociaI de lnse「9aO, Pedido de Apoio ao Arrendamento,
acompanhamento de pessoas com defici台ncia, fam冊as com ca「encia s6cio‑eCOn6mica, integra9aO

de novas famiiias na comunidade, integraeao no mercado de t「abaIho e emp「estimo de ajudas

tecnicas.

2.2. Cent「o de Convivio

O Cent「o de Convivio encerrou po「 o「dem do Instituto de Segu「anea Social a 16 de ma「CO de 2020
e ainda nao ab「iu tendo em conta o contexto de pandemia COVID‑19 e a prioriza?aO da satisfaeao
de necessidades que foi dada a 「esposta sociai de Cent「o de Dia. No entanto, aO logo destes meses
realizamos visitas domic楠rias e contactos pe「ma[enteS de acompanhamento aos nossos =

utentes atuais, que Se enCOntram tOdos bem.

2.3. Centro de Dia
Em 2021 frequenta「am a 「esposta 20 utentes, a CaPaCidade maxima da 「esposta・ Importa 「eferir

que a procura tem vindo a aumentar e temos pessoas permanentemente em Iista de espe「a, POr

isso, 6 uma 「esposta a quai nos candidaくらmos no P「og「ama PARES 3.O e posterio「mente ao PRR
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(Plano de Recupe「a9aO e ResiIiencia) para um aumento de capacidade pa「a 40 pessoas. Os
Servi?OS P「eStados incIuem: T「ansporfe; Alimenta9aO; Cuidados de higiene pessoai e imagem;

Tratamento de roupa; Cuidados de Sadde basicos; P「epa「a9aO e aSSistencia medicamentosa;
Atividades variadas (ginastica, boccia, anima?aO S6cio‑Cuiturai, eStimuIa9aO COgnitiva, ent「e OutrOS);

Acompanhamento a consultas no exterio「 e apoio psicossociai・

A 「esposta funciona todo o ano, tOdos os dias dteis, das 7h30 as 18h15"
T「abaIhamos com utentes de v鉦as freguesias do conceiho, COnforme esfa destacado no mapa:

Ca「apeeos, TameI Santa Leocadia, Feitos, SiIva, Lij6, Campo, Aborim, Quintiaes, Aguia「,

Cossourado e Panque.
Do finaI de janeiro a 5 de ab「iI de 2021, O Centro de Dia voitou a confinar, devido a pandemia da

Covid・19, tOdavia, tOdos os servi90S fo「am reaIizados at「av6s da dom剛aeao dos servi9OS'

Mapa de Barceios com dist「ibuicao das Respostas Sociais e Equipamentos para Pessoas idosas

」898nd轟
.〇 ・∈口PI

仁Cen的d事的
'

‑ ContJO do ConvrvlO
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2.4, Servico de Apoio DomiciIi緬o
O Servi9O de Apoio Domicilia「io da ACS tem como missao a prestaeao de cuidados individuaIizados

e pe「SOnaiizados com qua=dade, e師encia e dinamismo no domiciIio, Pa「a que aS PeSSOaS
Pe「maneeam nO Seu iar, COm quaIidade e conforto ga「antido. iniciamos este servico em 2019 e em
2021 atingimos os 13 utentes. P「estando servieos de higiene pessoal, higiene habitacionaI,
aIimenta9aO, t「atamentO de 「oupa e atividades de animacao s6cio℃uIturaI. Esta 6 uma resposta
SOCiaI de extrema importancia e que tende a evoIui「 ao Iongo dos anos.

3, Recursos Humanos
Du「ante o ano de 2021 o quad「o de Recu「sos Humanos foi composto po「 uma Di「etora Tecnica, que
6 Assistente SociaI, uma Psic6loga e tres Ajudantes de A9aO Di「eta. Em virtude da situa9aO

Pand6mica, aumentO do ndme「o de utentes em Cent「o de Dia, funcionamento do SAD, baixas
m6dicas e liceneas dos 「ecursos humanos, aumentamOS O n寄mero de colaborado「as, ent「ando
uma ajudante de a9aO direta e uma Assistente SociaI ao ab「igo dos Estagios Profissionais do IEFP,

uma Ajudante de Aeao direta no ambito dos Cont「atos Emp「ego inse「9aO e uma Ajudante de A9aO

Direta ao ab「igo do p「ograma MAREES ‑ lncentivo de Emergencia a Substitui9aO de TrabaIhadores
ausentes ou tempora「iamente impedidos de t「abaIho no ambito da COVID 19.
Ainda no ambito da Escola P「ofissional ProfitecIa re∞bemos um pedido para a realizaeao de uma

Fo「ma9aO em Contexto de T「abaIho de Tecnico de Geriatria de 210 ho「as.

4. Aquisieao de Viatura de 9 iuga「es
Em 2021 , devido ao aumento de而me「o de utentes nas diferentes valencias, aumentO dos servi9OS
de acompanhamento e manuteneao das viatu「as ja existentes, adqui「imos uma viatu「a de 9 luga「es.

5, Candidaturas Programas de Apoio
5.1, Candidatura ao PARES 3,O e PRR 〈Programa de Restruturaeao e ResiIiencia〉
De forma a dar 「esposta as necessidades que surgem na popuIaeao idosa 「eaiizamos a candidatura

ao P「og「ama PARES 3.O e poste「io「mente ao PRR a fim da constru9aO na Casa de Naza「6 de uma
Est「utu「a Residenciai para Pessoas ldosas pa「a 44 pessoas, Centro de Dia para 40 pessoas e

Servi9O de Apoio Domic冊緬o com capacidade para 40 utentes.
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5.2. PROCOOP ‑ Servico de Apoio DomiciIi緬o
Pa「a uma meIhor sustentab胴ade ins航ucionai e, nO ambito do IOAviso de Candjdaturas para 2021,

entre 22 de novemb「o e O9 de dezemb「o 2021, realizamos a nossa candidatura ao PROCOOP ‑
Programa de Celebracao ou Aiargamento de Aco「dos de Cooperaeao para o DesenvoIvimento de
Respostas Sociais, Para a Vai合ncia de Servi?O de Apoio DomiciIi急rio, Cujo ainda nao temos acordos

de coope「a9aO.

5.3. Covid 19 Coesao SociaI
Durante o ano 2021 continuamos a requerer apoio ao Municipio de Ba「celos para as despesas e

aquis吟ao de Equipamentos de Proteeao lndividuai e materiaI de limpeza e desinfe鈎o,

6. Rede Social de BarceIos
Durante o ano 2021 a Associacao Carape印s SoIidario conthuou a ser a entidade coordenadora do

Grupo Operativo da Pessoa ldosa e passou a faze「 parfe, Pa「a O Bi色nio 2022佗023 do N囲eo
Executivo do ConseIho LocaI de Aeao SociaI de Ba「∞ios.

7. Segu「an9a, higiene e sande no TrabaIho

7,1. Medicina no trabalho
No ambito da emp「esa CIinoba, at「aV6s dos seus clinicos, efetuaram‑se conSuItas de medicina do

t「abaIho e uma auditoria de acompanhamento.

8. Manuten9aO
Foi reaIizada a manutencfo periedica prevista nos sistemas de aquecimento, Viaturas e a revisao,
Subs航uicao e enchimento dos extintores, bem oomo a revisao do funcionamento dos carret6is de
inc台ndio.

AInda no ambito do PIano de contingencia adquirimos mobiIi釦o pa「a separaeao e iimpeza de
materfa高s dos utentes e sala dos 「ecursos humanos, bem como produtos para transporte de

aIimentos e o而OS Objectos para o Servi9O de Apoio Dom剛釦o.

9, Comunica9aO e imagem
A pagina de faceboock oficiaI (https://www.facebook.com/Associacaoca「apecossoIida「io) 6 0 meio

que usamos para divuIga9aO das nossas a帥dades e promocao dos nossos servi印s. Em 2021
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fizemos 152 pu帥cae6es (+50 que no ano 2020〉 e temos um total at6 ao momento de 2175

Seguido「es (+431 que em 2020).

10, Atividades de Angaria9aO de Fundos
Em 2021, ainda devido a pandemia, aPenaS COnSeguimos reaIiza「 o 6O Anive「sario da Associa9aO,
no entanto este teve grande ade「台ncia, Participa「am ce「Ca de 300 pessoas.
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11. Enquadramento Econ6mico
A pandemia causada peio COViD‑19 fez me「guIha「 o mundo numa p「ofunda crise sociaI e
econ6mica, As sucessivas vagas de infecao e as 「estri96es sanita「ias fize「am de 2020 um periodo

negro do ponto de vista dos mercados gIobais, O ano fechou oom g「andes incerfezas em reia9aO aO
futuro, COm a Variante DELTA a su「g両a 「eta finaI e a causar mais p「oblemas para todos os paises.

As soIu96es come9a「am a Chegar em 2021 com o su「gimento das vacinas cont「a o COVID‑19・
Estas novas a「mas de combate a pandemia pe「miti「am um 「eab「i「 timido de va「ios seto「es e
atividades e o inicio do caminho de 「etoma econ6mica. Å medida que as taxas de vacina9aO foram

aumentando, tambem os principais indicadores econ6micos fo「am melhorando. As perspetivas do
futu「o tomaram‑Se mais otimistas com a pe「cecao crescente de que os pio「es cena「ios p「qietados
Para aOS Pr6ximos 5 anos taIvez nao se viessem a 「eaIizar.

No entanto, nem tudo co「「eu como ideaIizado. segundo os especiaIistas, um dos maiores legados

da pandemia COViD‑19 sera o aume=tO das desiguaIdades econ6micas e sociais entre paises e
COnCidadわs que se fat senti「 durante largos anos, facto que se veio agravar com a desiguaIdade

de acessos as vacinas.

A nova variante OMICRON, que fez dispa「ar os casos de infee6es, numa aItura em que grande
Parte das popuIac6es ja se encont「ava vacinada veio obriga「 ao recuo nas medidas de
desconfinamento em diversos paises, traZendo de volta uma incerteza, ja famiIia「, COm a que Se fez

Sentir em 2020. Por fim, a reCuSa da vacina9aO, POr Parte de um n心mero conside「aveI de pessoas

em dife「entes paises (ex, EJA〉,描cuItou o combate a esta doenea・

Em suma, 2021 fechou com fortes sinais de uma 「ecupera9aO eCOn6mica cuja expetativa iniciai e「a

que se iria manter em 2022・ No entanto, a invasao russa da Uc「急白ia e a subsequente gue「ra, Veio
destabiIizar os mercados intemacionais, COm aS Sane6es a invasora Rdssia a impacta「em a varios

niveis o abastecimento de mat6rias‑P「imas na Europa e, em eSCaIa menor, nOS EUA. Espe「a‑Se que
a escaIada dos p「e9OS nO merCado energ6tico venha a coIoca「 uma p「essao adicional nos p「e?OS OS

bens, CauSando um ag「avamento da刷a9aO eSPe「ada. Consequentemente, tO「na‑Se muito dificii
PreVer O futu「o dos me「cados, bem como da crise humanitaria ja visivei・
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11,1. A Nive=ntemacional e Europeu

O ano de 2021 fica marcado pela 「ecuperaeao econ6mica face a queda d「astica registada em 2020,
No entanto, eSta 「eCuPe「aeaO Veio acentua「 as divergencias ent「e os paises mais desenvoIvidos e

as economias mais f「ageis. O acesso desiguaI ds vacinas e a capacidade econ6mica das diversas
regi∂es fo「am as grandes 「az6es deste afastamento de reaIidades.

O primeiro indicado「 da 「ecupe「a9aO eCOn6mica de 2021 fdi o c「escimento da economia mundiaI, O

FMI coIoca este c「escimento nos 5,9% ao fechar de 2021. No entanto, eSte Vaior 6 mais modesto do
que a p「evis6es inicialmente fcttas a meio do ano. A revisao em baixa deve‑Se a disrup9aO das

Cadeias de fomecimento, que afetou maio「itariamente as eco[Omias mais avancadas, e a eVOlu9aO

da pandemia e su「gimento de novas variantes, que afctou todos, maS em eSPeCiaI as economias

emergentes e em desenvolvimento.

No seguimento deste aumento, tamb6m o PIB dos paises tendeu a aumenta「・ O g「帥oo abaixo
ilust「a a va「iacao do PIB real, em %, das grandes regi6es do mundo.
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Ap6s a queda, a niveI mundiaI, de 4,3% 「egistada em 2020 o FMI apo[ta um CreSCimento do PIB

gIobaI de 4,8% em 2021. Como demonst「ado no gratco, todas as g「andes 「egi6es do mundo
acompanharam esta tend台ncia. Jma das raz6es pa「a o crescimento da economia global e para a

evolu9aO do PIB fdi o c「escimento do comercio mundiaI. Segundo o FMi, O COm6rcio aumentou lO%
face ao ano ante「io「.

No entanto, aS meSmaS instituie6es que apontam estes dados alertam que muitos paises,
nomeadamente os que estao mais dependentes do setor do turismo, COntinuam a enfrenta「 mais

d佃euIdades. Isto porque 2021 foi tamb6m ma「cado pelo dominio de novas va「iantes do vi「us SARS‑
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CoV 2, mais conc「etamente a va「iante Delta que dominou g「ande parte do a[0, e a Omic「on que
Surgiu ja no seu final, e que Se tem demonstrado mais pe「igosas ou mais dificeis de conter que o
Virus o「iginai, meSmO COm a aCeIeracao da vacinaeao. Como taI, quaSe tOdos os paises assisti「am a

novas vagas da pandemia e a manuten9aO de medidas sanifa「ias que continua「am a afeta「 em
especiaI aIguns seto「es.

Outro dos indicado「es que disparou em 2021 foi a刷aeao que bateu recordes em muitas regiOeS,

COmO 6 0 CaSO dos EUA que 「egista「am uma taxa de 6,8% no finaI de 2021, Sendo que nao se
assistia a um vaIor tao alto no pais desde 1968. O aumento dos pre9OS tem, em grande parte, a Ve「

COm O aumentO do consumo privado ao mesmo tempo que a oferta diminui f「uto dos
COnSt「angimentos nas cadeias de fomecimento. O seto「 Onde a subjda dos precos foi mais

acentuada foi o da energia.

Cont「ariando a tendencia de comportamento iguaI ent「e 「egi6es esta o desemprego. Em 2020, a

taxa atingiu os 7% na Europa e os 8,1% nos Estados Unidos・ Para 2021, P「Ojeta‑Se que OS Estado
Jnidos registem uma me肌0「ia acentuada deste indicado「, 「eduzindo a taxa para os 5,4%・ Por out「O
lado, a Europa mais desenvolvida enf「e[ta「a um agraVamentO do mesmo, COm a taXa a C「eSCe「

Para OS 7,3%.

Por fim, O g「帥co abaixo ap「esenta a evoIucao das taxas de cambio ao Iongo de 2021 tendo em
COnta a taXa do dia 15 de ∞da mes, Ou do p「imei「o dia seguinte disponiveI.

EVOLUCÅo TAXAS CÅMBIO
‑EUR/USD

‑EUR/GB

十2・上 ‑ 1 同∴∴∴周 0
席 (出 口

E possiveI observa「 que ao iongo de 2021 o Euro sofreu uma desvaIoriza9aO em 「eIaeao ao d6far
americano e a libra b「itanica, Sendo o primeIrO Cenario o mais ace[tuado.
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Eu「opa

A Eu「opa observou, aO Iongo de 2021, uma 「eCuPe「aCaO eCOn6mica impuIsionada pelo aumento
das taxas de vacina鈎O. Os pacotes de apo10 a eCOnOmia dos diversos paises pe「miti「am evita「 o

COIapso do setor emp「esaria=evando assim a manuten?aO de dive「sos postos de t「abaiho e
faciIitando o caminho de recuperacao a pe「COrrer nOS anOS Vindou「OS. Mesmo assim, COntinua a
existir muita incerteza sobre o futuro, f「uto das novas variantes COViD‑19 e das sucessivas vagas

deinfe9aO,

TaI como no cena「io mundiai, O Primeiro sinai de recupera9aO 6 0 CreSCimento da economia. O FMI

indicava um crescimento de 5,2% para as economias eu「opeias mais avan9adas, e de 6% pa「a as

eme「gentes e em desenvoIvimento, em 2021.

Tambem como no cenario mundiaI, a ZOna eurO Viu dispa「ar a taxa de in¶a9aO que, Segundo dados
do Eu「ostat, atingiu os 5% em dezemb「o de 2021. A subida dos preeos fez‑Se Sentir em especiaI no

SetOr da ene「gia, que aP「eSentOu uma刷a9aO de 26% em dezembro. Ja mencionada como uma
das p「inCIPalS 「aZ6es para a subida dos pre90S eSta a redu9aO da oferta em conjunto com o

aumento da procura, COnSequenCia do desbIoquea「 das poupan9aS aCumuIadas du「ante a

Pandemia.

Este aumento t「aduziu‑Se num aumento do consumo p「ivado de 3,3% que contrasta com a queda

de ‑8% 「egistada no ano ante「io「. E no aumento do consumo p的=co de 2,7% face aos l,2%
「egistados em 2020. As importa96es e exportac6es da zona eu「O tambem dispararam du「ante 2021.
Ap6s te「em caido ‑9,4% e ‑9,5% respetivamente, aPreSentam agOra um C「eSCimento de 7% e 9,3%.

Ao niveI do desemp「ego, OS 7% 「egistados na Europa t「aduziam‑Se em Setemb「o de 2021 em
14.324 miIh6es de pessoas sem t「abalho na uniao eu「opeia, dos quais 12.079 milh6es na zona

eu「o, O que COr「eSPOnde a um dec「6scimo de 2.054 e l.919 m=h6es 「espetivamente. Do totai dos

desemp「egados da zona eu「o, 16% sao jovens (menos de 25 anos), Na divisao ent「e g6neros, SaO

as muihe「es as mais penaIizadas, COm uma taXa de desemp「ego m6dio de 7%, COm OS homens a
ap「esenta「em uma taxa media infcho「 de 6,5%.
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P「incipais Mercados Est「angeiros

O Wo「Idbank estima que o PiB do me「cado chines tenha aumentado 8当em 2021, em Iinha com o
C「eSCimento generaiizado 「egistado nas outras 「egi6es do mundo num anp de esfo「9OS PO「 Parte do
governo chin台s para desaiavancar as suas empresas e diminuir o 「isco financeiro do seto「
emp「esariai.

O desemprego registou uma queb「a, COm aS P「eVis6es a aponta「em para um fecho de 2021 com
uma taxa inferior a 4%, muito pr6xima dos vaIo「es 「egistados em pr6‑Pandemia.

O consumo privado disparou em 2021, tendo crescido lO,2%, em COntraSte COm O reCuOu de ‑1,7%
registados em 2020. Tamb6m o consumo pubIico aumento 6,8%. A inflacao desaceIerou, aP6s
atingi「 os 2,5% em 2020, O anO findo deve「atca「 peios O,9% segundo dadbs do WorIdbank,

EJA

O FMI preve que o PIB dos EJA aumente 6% em 2021 ap6s te「registadoluma queb「a de ・3,4% em
2020. Fo=an9ado um piano que visa um aumento de gastos po「 Parte do鳴ovemo na casa dos 4,3

輔6es de d61e「es ao Iongo da pr6xima d6cada pa「a estimuIa「 a economia, Grande pa巾e destes
gastos tem em vista o combate a desiguaIdade e investimento em educa鈎O e melhorias do capitai

humano,

O ano de 2020 fechou com uma taxa de desemp「ego de 8,1%, aS P「eVis6es apontam pa「a que esta

taxa caia para os 5,4% no finai de 2021. Tamb6m consequencia do pIano de medidas mencionado
anteriormente ,

Estima‑Se que O COnSumO Privado tenha aumentado 8,2% em 2021, eSte aumentO 6 f「uto da

recupe「a鈎O eCOn6mica, e 6 acentuado peIa quebra 「egistada em 2020. O consumo pdbiico
manteve‑Se COnStante, COm OS 2% registados em 2020 a permanece「em inaite「ados.

11,2.

ANiveiNacionaI

Ap6s um ano de 2020 ma「cado por uma significativa contra9aO eCOn6mica, fruto da pandemia

COVID‑19 e das subsequentes medidas de conteneao sanita「ias, 2021 fica marcado pela刷exao
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de grande parte das tendencias de descida 「egistadas no ano ante「io「. Contudo, O anO findo fica

ainda ma「Cado por sucessivos avan9OS e retrOCeSSOS na abertu「a da economia, bem como peIa

incerteza que os mesmos trazem as organlZa9OeS e aOS Cidadaos.

Com base nas previs6es de fecho do Banco de Po血gaI, Po血gaI fedha 2021 com um aumento do
PIB de 4,8% face aoIvaIo「 de 2020. Este crescimento 6 em parte consequencia da excecionaI ma

Performance da economia no ano anterior, f「uto da pandemia e das medidas de combate a mesma,
que condiciona「am a atividade econ6mica. Contribui「am pa「a o crescimento do PIB o c「escimento

da p「ocu「a intema de, 5,1% e tamb6m as importa96es e exportae6es que recuperaram face ao ano
anterio「, 「egistando um c「escimento de lO,3% e 9,6% respetivamente.

Ao fechar do 3T de 2021 a capacidade de financiamento da economia portuguesa ti[ha aumentado
Para O,4% do PIB, um aumentO de O,3 p.p. em 「eIa?aO aO t「imest「e ante「ior" Por sua vez, a

CaPaCidade de finenci干mento das fa面lias・ nO meSmO Pe「iodo, diminuiu pa「a 4'9% do PIB.

Quanto ao desemprego, Segundo dados do INE, nO 3T de 2021 foi registada uma taxa de 6,1%,
「ep「esentando uma queda de l,9 p.p. face ao pe「iodo hom6Iogo, e fazendo desta, a taXa mais

baixa dos州mos lO anos言nfe「ior em O,2 p.p. a 「egistada no mesmo t「imest「e de 2019, Periodo
Pr6‑Pandemia. Esta queda t「aduz‑Se numa diminui9aO da popuia9aO desemp「egada em 85 mii
PeSSOaS face ao mesmo t「imestre do ano ante「ior, baixando o totaI para 318,7 miI pessoas. (VaIor

mais baixo da d6cad争〉. Na mesma linha, a POPuiaeao ativa atingiu o vaIor mais aIto da decada,

atingindo os 4,787 miIh6es de pessoa empregadas.
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12, Relat6rio de Contas

1, Demostra9aO de Resuitados Por Naturezas
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2. Rendimentos e Ganhos

Rendimentos

No ano de 2021 verifica‑Se um aumentO de 32 036f dos Rendimentos face ao ano de 2020, O que

representa uma variaeao positiva de 22,0% face ao ano 2020.

Associa亨わCarape9OS Solid誼o, Rua da Fariota, 390, 4750‑376 Carape9OS, NIPC 513 656 090
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lbtal de Rendimentos
177820と

A estrutu「a dos rendimentos encont「a‑Se distribuida do seguinte modo:

Receitas por Naturezas

Ve「師ea‑Se que a fonte de 「endimentos da ACS 6 da P「estacao de Servieos (Mensa=dades cob「adas
aos Jtentes) ce「Ca de 49%.
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3. GastosePe「das

ReIativamente aos gastos incorridos no pe「iodo econ6mico o「a findo fo「am apurados e 175 293,
dist「ibuidos conforme se demonstra graficamente.

Gastos e Perdas

Gastos de anlOrt函o e dep「ecrac§o喜■臆

Fo「ne〔lmentOSe ServlapS eXte「nOS ￣￣￣￣￣￣ ￣￣

0 〔

20000C

40000〔∴∴∴∴ 60000C

80000く

10〇〇〇0C

120000〔

Na rub「ica de gastos destacam‑Se OS Gastos com Pessoal que 「ep「esentam ce「ca de 59%
COnfo「me se pode consta「 no gratco abajxo rep「esentado:

Associacfro Carape亨OS Solidirio

Rua da Fariota′ 390′ 4750‑376 Carape9OS・ NIPC 513 656 090
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4. ResuItado Liquido e EBITDA

Na sequencia do exposto, do ponto de vista econ6mico, al entidade apresentou,
COmParativamente ao ano anterior os seguintes vaIores de EBITDA e de ResuItado L佃uido.

Resultado Liquido do Exerc(cio

EB什DA
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5. Posicao Financeira

De uma forma detaIhada, POde‑Se aVaIia「 a posicao financei「a da entidade at「av6s da an訓se dos

Seguintes itens de baIan90:
P各RIODO

忙ens
de乙原O

Ati¥O n50 COrrente
P命で色男舶夕em j高いO房0で0傭nでき

Ati¥O COnente
PeIこen軍やm ∂飾りでO確nte

39 436,34

dez121
49 1 29,25

乃a5%
与る759.66

4ヌ32%
50 482,36

2手釣%

5a 68%

Totaしatlvo
CapitaしP r6prio

戸e竹en館gem 〔坤/ P匂わ
Passi¥O naO COrrente
Pe竹enl∂俳肋p非5iいO砺0 ̀α昭nte
Passi¥0 ⊂Orrente

戸a竹en館gem pa55iL4。 CO卿でe

TotaしCapital Pr6prio e Passivo

Em resultado da sua a帥dade, a POSi9aO financei「a da entidade ap「esenta, tamb6m

COmParativamente com o ano anterior, a Seguinte evolucao ao niveI dos principais indicadores de

autonomia financeira e endividamento:

Autonoml∂ F冊nce腔

帥d両a冊面0
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Carapecos, 15 de mar?O de 2022
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ANEXO Ås DEMONSTRAC6ES FINANCEiRAS

AssociafaO Carapecos Soしidario

ANO: 2021
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1 ‑ Identificacaoda entidade l

l.1 ‑ Dados de identificafaO
Designaffo da entidade: Associacao CarapefOS Soしid5rio
NJmero de identificacao de pessoa coしetiva: 513656O9O
Lugar da sede sociaし: Rua da Fariota, nO 39O
EnderefO eしetr6nico: aSSOCiacaocarapecossoしidario@hotmaiしcom

P細na da intemet: WWW.CaraPeCOSSOしidario.tk
Natureza da atividade: Atividades de apoio sociaしpa「a pessoas idosas, Sem aしOjamento

2 ‑ Referenciaしcontabi闘co delpreparafaO das demonstrac6es financeiras

2.1 ‑ Referenciaしcontabilistico utiしizado
As demonstracoes financeiras foram preparadas de acordo com as normas que integram o Sistema de NormaしizafaO Contab冊stica

(SNC), aS qUais contempしam as Bases para a ApresentafaO de Demonstrac6es Financeiras, OS Modeしos de Demonstrac6es
Financeiras, O C6digo de Contas e as Normas Contabiしisticas de Reしato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foi utilizada a

Entidades do Sector Nfo Lucrativo (ESNL〉.

Na preparafaO das demonstraf6es financeiras tomou‑Se COmO base os seguintes pressupostos:
‑ Pressuposto da continuidade
As demonstrac6es financeiras foram preparadas no pressuposto da contjnuidade das operac6es e a pa巾r dos livros e registos
COntabiしisticos da entidade' OS qUais sao mantidos de acordo com os princ(pjos contabilisticos geraしmente aceites em Portugaし・

‑ Regime da periodizafaO eCOn6mica (acr6scimo〉

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos a medida que sao gerados, independentemente do momento do seu recebimento
OU PagamentO. As quantias de rendimentos atribしIiveis ao perfodo e ainda nfo recebidos ouしiquidados sfo reconhecidas em
Devedo「es por acr6scimos de rendimento ′; POr SUa VeZ aS qUantias de gastos atribuiveis ao perfodo e ainda nao pagos ou
しiquidados sao reconhecjdas

Credores por acr6scimo§ de gastos

.

‑ Materiaしidade e agregacao
Asしinhas de itens que nao sejam materialmente reしevantes sfo agregadas a outros itens das demonstraf6es financeiras. A Entidade
nao definiu quaしquer crit6rio de materiaしidade pa「a efeito de apresentafaO das demonstraf6es financeiras.

ーCompensaf§O
Os ativos e os passivos, OS rendimentos e os gastos foram reしatados separadamente nos respetivos itens de baしanap e da

demonstracto dos resuhados′ Peしo que nenhum ativo foi compensado por quaしquer passivo nem nenhum gasto por quaしq=er

rendimento, ambos vice‑VerSa.
‑ Comparabiしidade
As poしiticas contabilisticas e os crit6rios de mensuracao adotados a 31 de dezembro de 2021 sao comparaveis com os utiしizados na

PreParafaO das demonstrac6es financeiras em 31 de dezembro de 2020.

3 ‑ Poしfticas contabi嶋ticas, aIterbees nas estimativas contabi臨cas e erros

3.1 ‑ Principais polfticas contabilisticas
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As principais bases de 「econhecimento e mensuracfo u帥zadas foram as seguintes:

‑ Eventos subsequentes

Os eventos ap6s a data do baしanap que proporcionem informafaO adicionaしsobre condif6es que existiam nessa data sao refしetidos
nas demonstrac6es financeiras. Caso existam eventos materialmente reしevantes ap6s a data do baしanap, Sfo divuLe)ados no anexo

ds demonstrac6es financeiras.

‑ Moeda de apresentacao
As demonstrac6es financeiras estao apresentadas em euro, COnStituindo esta a moeda funcionaしe de apresentafaO. Neste sentjdo,
OS Saしdos em aberto e as transaf6es em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcionaしutiしizando as taxas de cambio

em vigor a data de fecho para os saしdos em aberto e a data da transacao pa「a as operaf6es reaしizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambiaしdaqui decorrentes sfo reconhecidos na demonstracao dos resuしtados no item de
rendimentos simiしares obtidos
se favoriveis ou
」uros e gastos simiしares suportados
へfinanciamentos obtidos/COnCedidos ou em
Outros rendimentos e ganhos
se favoraveis e

」uros e

se desfavor5veis, qUando reしacionados com
outros gastos ou perdas
se

desfavor短eis, Para tOdos os outros saしdos e transac6es.

ーAtivos fixos tangiveis

Os ativos fixos tangiveis encontram‑Se 「egistados ao custo de aquisisao, deduzido das depreciaf6es e das perdas por imparidade
acumuしadas.

As depre⊂iaf6es sfo caしcuしadas, aP6s o in宿o de u輔zafaO dos bens, Peしo m6todo daしinha reta em conformidade com o perfodo de
Vida l)tiしestimado para cada cしasse de ativos, Nao foram apuradas depreciaf6es por componentes.

As despesas com reparacao e manutencao destes ativos sao consideradas como gasto no perbdo em que ocorrem. As
beneficiac6es reしativamente as quais se estima que gerem benef宿os econ6mi⊂OS adicionais futuros sao capitaしizadas no item de

ativos fixos tangiveis.
Os ativos fixos tangiveis em curso representam bens ainda em fase de construcfo月nstaしaf5o, SaO integrados no item de

fixos tangiveis

ativos

e mensurados ao custo de aquisifaO. Estes bens nao foram depreciados enquanto taしPOr naO Se enCOntrarem em

estadodeuso.
As mais ou menos vaしias resuしtantes da venda ou abate de ativos fixos tangiveis sao determinadas peしa diferenca entre o prefO de

Venda e o vaしor 」的uido contabilistico que estiver reconhecido na data de aしienacao do ativo, Sendo registadas na demonstra軍o dos
resuしtados no item

outros rendimentos e ganhos

ou

′Outros gastos e perdas

, COnSOante Se trate de mais ou menos vaしias,

respetivamente.

‑ Ativos intangiveis

A semeしhanca dos ativos fixos tangiveis, OS ativos intangiveis encontram‑Se registados ao custo de aquis唾O, deduzido das

amortizaf6es e das perdas por imparidade acumuしadas. Observa‑Se O disposto na respetiva NCRF, na medid∂ em qUe S6 sao
reconhecidos se for prov5veしque deしes advenham benef宿os econ6micos futuros, Sejam controしiveis e se possa medir
razoaveしmente o seu vaしor.

Os gastos com investigacao sao reconhecidos na demonstracao dos resultados quando in⊂Orridos. Os gastos de desenvoしvimento
SaO CaPitaしizados, qUando se demonstre capacidade para compしetar o seu desenvoしvimento e iniciar a sua comerciaしizacao ou uso e

Para aS qUais seja prov5veしque o ativo criado venha a gerar benef嶺os econ6micos futuros. Quando nao se cumprirem estes
requisitos, SaO 「egistadas como gasto do per(odo em que sfo incorridos.

As amortizac6es de ativos intangiveis com vidas Uteis definidas sao caしcuしadas, aP6s o in嶺o de utiしizacao, PeしO m6todo daしinha

ANEXO DO ANO DE 2021
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em conformidade com o respetivo perfodo de vida伸しestimado, OU de acordo com os per(odos de vigencia dos cont「atos que os
estabeしecem.

Os ativos intangiveis sem vida 11tiしdefinida sao amortizados num perfodo maximo de lO anos.

‑ Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros em subsidi鉦as e empresas associadas consideradas estas Jltimas como aqueしas onde exerce aしguma
infしuencia sobre as politicas e decis6es financeiras e operacionais (Participaf6es compreendidas entre 20% a 50% do capitaしde da
Pa巾cipada ‑ infしuencia significativa〉, Sfo registados peしo m6todo do custo.

De acordo com este m6todo. as participac6es financeiras sfo iniciaしmente registadas peしo seu custo de aquISICaO, Sendo

SUbsequentemente ajustadas por perdas por imparidade. Os dividendos recebidos e as coberturas de prejuizos efetuadas sao
registadas diretamente em rendimentos e gastos, reSPetivamente.

Quando a proporfaO da Empresa nos prejしr缶os acumuしados da empresa associada ou pa巾cipadas excede o vaしor peしo quaしO
investimento se encontra registado, O investimento 6 reportado por vaしOr nUしo enquanto o capitaしPr6prio da empresa associada

nao for positivo. exceto quando a Empresa tenha assumido compromissos para com a empresa associada ou participada, registando
nesses casos uma provisao no item do passivo

Provis6es

para fazer face a essas obrigac6es.

‑ invent5rios

As mercadorias, mat6rias‑Primas subsidi轟as e de consumo encontram‑Se Vaしorizadas ao custo de aquISICaO, O qUaし6 inferior ao

Vaしor de reaしizafaO, Peしo que nfo se encontra registada quaしquer perda por jmparidade por depreciacao de invent轟os.

Os produtos e trabaしhos em curso encontram‑Se Vaしorizados ao custo de producao, qUe incしui o custo dos materiais incorporados,

mao‑de‑Obra direta e gastos de produc§o considerados como normais. Nao incしuem gastos de financiamento, nem gaStOS

administrativos.

‑ Cしientes e outros vaしores a receber

As contas de

Cしientes

e

Outros vaしores a receber

imparidade, registadas na ⊂Onta de

estao reconhecidas peしo seu vaしor nominaしdiminuido de eventuais perdas por

Perdas por imparidade acumuしadas

′ PO「 forma a que as mesmas refしitam a sua quantia

recuper5veし.

ーCaixa e dep6sitos banc鉦os

Este item incしu圧aixa. dep6sitos a ordem e outros dep6sitos banc5rios. Os descobertos banc鉦os sao incしuidos na rubrica
Financiamentos obtidos
, eXPreSSO nO
passivo corrente
. os saしdos em moeda estrangeira foram convertidos com base na taxa de

C含mbjo a data de fecho.

‑Provis6es

A Entidade anaしisa com reguしarjdade os eventos passados em situa持o de risco e que venham a gerar obrigaf6es futuras. Embora

COm a SUbjetividade inerente a determinafaO da probabiしidade e montante de recursos necess鉦os para cumprimento destas

Obrigaf6es futuras, a gerenCia procura sustentar as suas expetativas de perdas num ambiente de prudencia.
一Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fomecedores e outros credores, qUe nfo vencemjuros, SaO registadas peしo seu vaしor nominaしque 6
SUbstanciaしmente equivaしente ao seu justo vaしor.

‑
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ーFinanciamentos banc5rios

Os empr6stimos sao registados no passivo peしo vaしor nominaしrecebido l句uido de comiss6es com a emissao desses empr6stimos"
Os encargos financeiros apurados com base na taxa dejuro efetiva sao registados na demonstrafaO dos resuしtados em observ鉦cia

do regime da periodizacao econ6mica.
Os emprestimos sao cしassificados como passivos correntes, a naO Ser qUe a Emp「esa tenha o direito incondicionaしpara diferir a

しiquidacao do passivo por mais de 12 meses ap6s a data de reしato, CaSO em qUe SeraO incしuidos em passivos nfo correntes peしas
quantias que se vencem para aし6m deste prazo.

‑ 」ocaゆes

Os cont「atos deしocac5o sao cしassificados ou comoしocac6es financei「as, Se atraV6s deしes forem transferidos substanciaしmente todos

OS riscos e vantagens inerentes a posse do ativo sobしocacfo ou, CaSO COntr鉦o, COmOしocaf6es operacionais.

Os ativos tangiveis adquiridos mediante contratos deしOCafaO financeira, bem como as correspondentes responsabiしidades, SaO

COntab硝zados reconhecendo o ativo fixo tangiveしas depreciaf6es acumuしadas correspondentes, COnforme def面do nas poしiticas
anteriormente referidas para esta tipo de ativo, e aS dividas pendentes deしiquidacto, de acordo com o pしano financeiro do contrato.
Adicionaしmente. os juros incしuidos no vaしor das rendas e as depreciaf6es do ativo fixo tangiveしSfo reconhecidos como gasto na

demonstrafaO dos resuしtados do exerc宿o a que respeitam.

Nasしocaf6es consideradas como operacionais, aS rendas devidas sao reconhecidas como gasto na demonstracao dos resuしtados
durante o perbdo do contrato deしocafaO e de acordo com as obrigaf6es a este inerentes.

‑ R6dito e regime do acrescimo

O r6dito compreende ojusto vaしor da contraprestacao recebida ou a receber peしa prestafaO de servicos decorrentes da atividade

normaしda Empresa. O r6dito 6 reconhecidoし佃uido do Imposto sobre o Vaしor Acrescentado (IVA〉, abatimentos e descontos.

Observou‑Se O disposto no ponto 12 ‑ R6dito da Entidades do Sector Nao Lucrativo, dado que o r6dito s6 foi reconhecido por ter sido
razoaveしmente mensuriveし6 provaveしque se obtenham benefieios econ6micos futuros e todas as contingencias reしativas a uma
Venda tenham sido substanciaしmente resoIvidas.

Os rendimentos dos servifOS PreStados sao reconhecidos na data da prestafaO dos serviaps ou, Se Peri6dicos, nO fim do perfodo a
que dizem respeito.

Osjuros recebidos sfo reconhecidos atendendo ao regime da periodizafaO eCOn6mica, tendo em considerafaO O mOntante em
divida e a taxa efetiva durante o perfodo at6 a maturidade. Os dividendos sfo reconhecidos na rubrica ′
Uquidos

outros ganhos e perdas

quando existe o direito de os receber.

‑Subs妃ios

Os subsidios do govemo sao reconhecidos ao seujusto vaしor, qUando existe uma garantia suficiente de que o subsidio venha a ser
recebido e de que a Entidade cump「e com todos os requisitos para o receber.

Os subsidios atribuidos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangiveis e intangiveis estao incしuidos no item de

Variaf6es nos capitais pr6prios

Outras

. Sao transferidos numa base sistemStica para resuしtados a medida em que decorrer o respetivo

Pe「bdo de dep「eciafaO OU amOrtizacao.
Os subsidios a expしorafaO destinam‑Se a CObertura de gastos言ncorridos e registados no perfodo, Peしo que sao reconhecidos em

resuしtados a medida que os gastos sao incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsidio.

●● ∴
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4 ‑ Ativos fixos tangiveis l
4.1 ‑ Divuしgac6es para cada cしasse de ativos fixos tangiveis

4みI ‑価COnd侮日oくねq∽n細e5C7庇〃adヨ"O h后めe

O舟77 〔わpe〃bcねconわ仰e印居dro sq7[励ね:

Ativos fixos tangiveis ‑ mOVimentos do perbdo (ESNL):

Ativos fixos tangiveis ‑ mOVimentos do perfodo (ESNL〉 ‑ Quadro Compa「ativo (Dez 2020):

5 ‑ 1nvent紬os

1

5.1 ‑ Quantia escriturada de invent5rios
invent轟os ‑ mOVimentos e informaf6es adicionais:

「 Desc噂
Comp ras
Custo das mer⊂adoria§ Vendidas e matchas ⊂OnSUmldas

6 ‑ Rendimentos e gastos
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6.1 ‑ Discrimina串o dos fomecimentos e se「∨咋OS eXtemOS
Fomecimentos e Serviaps Extemos ‑ Detalhe:
Desc「i車O

V. Perfodo

Anterior

Subcontratos

16.949,71

46与,00

Servicos especializados

11.180,37

22.966,54

Trabalhos especiaしizados

4.996,52

Pubしicidade e propaganda
Vigiしan⊂ia e SegUranCa

7.971.44

246,00

0,00

214,82

89,97

Honor5rios

1,6与る,20

ConservafaO e rePar∂faO

3.766,10

0,00
5.584,72

300′73

9.320,41

Materiais

8.173,21

5.744,02

Ferramentas e utensruos de desgaste r細do

1.954,81

3.808,45

Out「os

へ

VaしOr Pe「/odo

Livros e documentacao t6cnica
Mate「iaしde escrit6rio

Artigos para oferta
Out「os
Ene「gia e fluidos
Eしetricidade

Combustiveis
Ågua
Out「os

0,00
1.460,05

335,39

94,92

4.422,96

689,86

11.093,06

5.111,44

2.652,40

1.313,04

8.180,12

40,81

75,00

82.50

11,27

DesしOCaf6es e estadas

1l′27

ComunicafaO
Segu「os

Contencioso e notariado

3.̀75,09

185,54

Desしocac6es, eStadas e transportes

Servicos diversos

61,50
1.089,29

7,50
7,50

6.348,05

14.373,87

e86,55

609.24

1.5与0,50

890,41

584.39

222, 52

Despesas de representacao

192,02

4̀′00

Limpeza, higiene e conforto

3.028,与7

12,911,72

53.755.67

48.6̀8,37

丁otaし

7 ‑ Subs妃ios e outros apoios das entidades pl]bしicas

7.1 ‑ Natureza e extensto dos subsidios das entidades ptibしicas
Proveniencia dos subsidios das entidades pl]bしicas:

Centro RegionaしSeg. SociaしBraga (28 334.74 C〉

IEFP (20 329.05 C〉
Munic(pio de Barceしos (17 870,93 e)

.● ∴ ;
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(montantes em EURO)

Subsidios ‑ informac6es detalhadas ‑ Quadro Comparativo (Dez 2020〉:

Desc「i伺〇二
Subs妃los a expしora串O
丁otaし

7.2 ‑ Principais doadores / fontes de fundos
Os donativos ascendem a 3 197,85 C, PrOVenientes de particuしares e empresasしocais.

A consignacao do IRS correspondeu aovaしorde 3 445,23 C.

8 ‑ Instrumentos financeiros
8.1 ‑ ReconciliafaO da quantia esc「iturada no面cio e no fim do perbdo de cada rubrica dos fundos patrimoniais,

COnforme quadro seguinte:
CapitaしPr6prio ‑ mOVimentos do perbdo:

Descricao
Resultados t「ansitados

Saしd° iniclaし

51.206,21

Cr6ditos

Saしdo 「jnaし

24.961,08

7.107,27
‑4.058,33

20.90之,75

Subs畑os

24.961,08

‑4.058,33

20.902′7与

丁otaし

76.167,29

3.048,94

79.216,23

Outras variaf6es nos capitais pr6prios

58.313.48

Capitaしpr6prio ‑ mOVimentos do perfodo ‑ Quadro Comparativo (Dez 2020〉:

Descricao

Saしdo iniclaし

Cr6ditos

Saしdo Finaし

Resultados t「ansitados

36.刀5,54

14.490,67

5l.20̀,21

Outras varlac6es nos capitais pr6prios

18.867,33

6.093,75

24.961,08

Subs妃ios
丁otaし

18.867.33

6.093,75

24.961,08

55.582.87

20.584,42

76.1 67,29

8.2 ‑ Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, Perdas por imparidade, rendimentos e
gastos associados, COnforme quadro seguinte:
in§trUmentOS financeiros por modeしO menSUraCaO ‑ disc「iminafaO (ESNL〉:

Associacao Carapecos

ANEXO DO ANO DE 2021

(montantes em EURO)

Instrumentos financeiros por modeしO menSUraCaO ‑ discriminacao (ESNL〉 ‑ Quadro Comparativo (Dez 2O20):

Mensurados
ao cust°

Ativos financeiros:

7.167,28

Cしjentes e utentes

5.329,74

1.837,54

Outras contas a receber

12.840,37

Pas§ivos financei「os:

Fomecedores

7.308,07

Outras contas a pagar

5.532,30

0,53

Ganhos e perdas l句uidos:

‑0,20

De ativos financeiros

0,73

De passivos financeiros

9 ‑ Benef(cios dos empregados
9.1 ‑ Pessoaしao servico da empresa e horas trabaしhadas
Pessoal ao servl印da empresa e horas trabaしhadas:

DescrifaO

NO M6dio de NO de Ho「as
Pessoas Trabaしhadas

NO M6dio de NO de Ho「as
Pessoas Per.

Trabalhadas Per.

Anterior Anterior

Pessoas ao serv咋O da empresa

̀,00

11.786,00

7,00

Pessoas remuneradas

6,00

11.786,00

7,00

9.701,00
9.701,00

Pessoa; aO Serviap da empresa por tipo ho「5rio

6,00

11.786,00

7,00

9.701,00

Pessoas a tempo completo

6,00

11.78̀,00

7,00

9.701,00

(das quaiS PeSSOaS remUneradas)

6,00

1l.786,00

7,00

9.701,00

Pessoas ao servico da empresa por sexo

6,00

11.786,00

7,00

9.701,00

Mascuしino

0,00

0,00

1,00

1.385,86

Feminino

9.2 ‑ Divuしgac6es 「eしativas a membros dos 6「gaos de adminjstracao, de dire軍o ou de supervisao
O 6rgfo de administrafaO′ de direffo ou de supervisao 6 ⊂OmPOStO POr‥

Direcao:

〈、 Presidente ‑Armindo ManueしCosta Viしas Boas
Vice‑Presidente一¥爪or MigueしArantes Pombo
Secret鉦o ‑ Neしson 」oeしArantes Correia

Tesoureiro ‑ Sandra Cristina Marques Andrade
Vogaし‑ ManueしBarbosa Siiva
「O Supしente ‑ Carしos ManueしRodrigues Silva

2O Supしente ‑ isabeしMaria Femandes Duarte Pinto
2O Supしente ‑ Sergio 」os6 Siしva Rodrigues

Conselho Fiscal:
Presidente ‑ 」os6 Correia Andrade
lO Secret5rio ‑ Eしisabete Conce喧O Pereira Aしves

2o Secret5rio ‑ Maria Conceicao Sousa Femandes
「O Supしente ‑ Ågueda Puga Paしma Torres Aral)jo
2O Supしente ‑ Maria in全s Pereira Arantes

3O Supしente ‑ Maria do C6u Coutada Faria Andrade

Mesa da Assembしeia Geraし

閏
ISta Certlficado NO 71156
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AssociafaO Carape印s Soしid緬o

(montantes em EURO)

P「esidente ‑ H封der Duarte G「5cio Tom6

1O secret鉦0 ‑ David Ångeしo ReaしTom6
2O secretario ‑ Diana Fiしipa Siしva Correja

9.3 ‑ Benef[cios dos empregados e encargos da entidade
Pessoaし‑ benef(cios:

Desc「i健o

Vator Pe「fodo

∨. Per/odo

Anterior

Gastos com o pessoaし

lO4.291,32

71.551,19

Rem…eraCOes do pessoaし

89.067,86

62.694,02

12.870,18

7.701,33

1.̀27,9̀

1.115,84

725,32

40,00

Enca「gos sob「e as remune「af6es

Seguros de acidentes no trabalho e doenfaS PrOfissionais
Outros gastos ⊂Om O PeSSOaしdos quais:

10 ‑ Divuしgac6es exigidas por dipしOmaSしegais

lO.1輸info「mafaO POr atividade econ6mica
informa房O POr CAE:
DeiCri申o

CAE
P「estac6es de serv咋OS

Fomeclmentos e servicos externos
Gastos com o pessoaし

Remune raf6es
Out「o§ gaStOS
Valor ut]Uido finaし

Totaしdas aquisif6es

(das quaiS edlf/cIOS e OUtraS COnStrUC6es)

InformafaO POr CAE ‑ Quadro Comparativo (Dez 2020):
Descrlcao
CAE
Prestac6ei de servicoi

Compras
Fome⊂Imentos e servl印s exte「nos
Custo das町rerCadorlas vendidas e mate「ias consumidas
Mat6rias primas, SUbsidi鉦as e de consumo

NOnero medio de pessoas ao servi印
Gastos com o pessoaし

Remu n eraf6es

Outros gastos
Vらしo「咋Uido finらし
Totaしdas aquIS時OeS

lO.2 ‑ informacao por mercado geogr櫛co

ANEXO DO ANO DE 2021

AssociafaO Carapecos Soしi

(montantes em EURO)

Informacao po「 me「Cado:

Descri坤o

Mercado lnterno Totaし

Prestaf6es de servicos

87.448,9与

FornecImentOS e Servicos externos

53.755,̀7

87.448,9与
53.755.67

Aquisic6es de ativos fixos tangiveis

25.590,49

2与.590.49

Rendimentos supしementa 「es:

0,10

0,10

Outros rendimentos supしementa「es

0,10

0,10

informaf§o por mercado ‑ Quadro Comparativo (Dez 202O):

Descricao

Mercado lnte「no Totaし

69.780,45

Prestac6es de servifOS

Compras

69.780,45

1.965.03

1.965,03

Fomecimentos e servicos extemos

48.̀68,37

48,̀68,37

Aquisif6es de ativos fixos tangiveis

10.484,65

10.484,65

へ10.3 ‑ 0utras divuしgac6es exigidas por dipしomasしegais

‑ lmpostos em mora:
A Entidade apresenta a sua situafaO regUしarizada perante as FinanfaS, tendoしiquidado as suas obrigac6es fiscais nos prazos
しegaしmente estipuしados. Nfo existem acordos de reguしarizafaO de dividas○

○ Dividas a Seguranca Sociaしem mora:
A Entidade apresenta a sua situacao reguしarizada perante a Seguranfa Sociaしtendoしiquidado as suas obrigac6esしegais nos
PraZOSしegalmente estipuしados. Nao existem acordos de reguしarizafaO de dividas.

11 ‑ impostos e contribuif6es
ll.1 ‑ DivuしgafaO dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sob「e o rendimento:
Impostos ‑ COmPOnenteS:
Descri串o

∨. Perfodo

Vaしor Perfodo

Anterior

〈、 Resuhado antes de impostos do pe「fodo

「l.2 ‑ Divuしgac6es reしacionadas com outros impostos e contribuif6es
Estado e Outros Entes Plfoしicos:

Descri持o

Saldo Devedor Saしdo Credor
Perfodo Anterior PerIodo Ante「io「

Retencao de impostos sobre rendimentOS
Imposto sobre o vaしor acrescentado (iVA)

Contribuic6es pa「a a Seguranfa Sociaし
Outras t「ibutac6es

丁otaし

O,00

232,64

701,09

0,00

0,00

1.288,16

0,00

4̀,46

70l,09

l.567,26

12 ‑ Fしuxos de caixa

12.1 ‑ Desagregacao dos vaしOreS inscrito§ na rUbrica de caixa e em dep6sitos banc5rios:

裏旦‑し‡ゝ

ANEXO DO ANO DE 2021

AssociafaO Carapecos SoLid軸o

(montantes em EURO)

Caixa e equivaしentes ‑ desagregacao:

Desc再昌o
Caixa

Dep6sitos a ordem
Outros dep6sitos ban⊂新os
丁otaし

Saldo iniciaし

D6bitos

Saしdo戸inaし

C「(…d itos

393,38

24.651,42

24.995,41

49.39

38.101,47

190.307,09

197.343,42

31.06与,14

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

48.494,85

214.958,51

222.338,83

41.114,53

Caixa e equivaしentes ‑ desagregacao ‑ Quad「o Comparativo (Dez 2020):

Desc「i軍O

Caixa

Dep6sitos a ordem

Outros dep6sitos bancarios
丁otaし

Saldo iniciaし

D6bitos

C「さditos

Saしdo Finaし

28,99

18.846,88

18.482,49

393,38

12.274,21

162.949,60

137.122,34

38.101,47

12.000,00

10.000,00

12.000,00

10.000,00

24.303,20

191.796,48

1̀7.604,83

48.494,85

