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1. Relatório das Atividades 

 

A Associação Carapeços Solidário (ACS) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

(IPSS) fundada em 14 de Setembro de 2015, tendo por objetivo exercer atividades de ação social, 

de promoção de saúde e de ação cultural e recreativa, mediante a concessão de bens, prestação de 

serviços e de outras iniciativas de promoção do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. A 

ACS está presentemente focada no apoio às pessoas da terceira idade, através do funcionamento 

de um Gabinete de Ação Social e de um Centro de Convívio, esperando-se que a curto prazo 

venham a ser implementadas as valências de Centro de Dia e de Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

1.1. Gabinete de Ação Social 

 

A funcionar todos os dias úteis, das 9 às 18 horas. Foram atendidas em 2017 cerca de cinco 

dezenas de pessoas, prestando-se assistência ao nível do esclarecimento sobre direitos a apoios 

sociais e ajuda no preenchimento dos respetivos formulários de acesso. 

 

1.2. Centro de Convívio 

 

O Centro de Convívio, a funcionar todos os dias úteis das 14 às 18 horas, teve a utilização média de 

20 idosos em 2017, sendo de 22 à data de 31 de Dezembro. As atividades desenvolvidas foram:  

 

1.2.1. Atividades físicas ou motoras:  

 Ginástica localizada  

 Hidroginástica  

 Campeonato de Boccia da Liga 1 e 2  

 Caminhadas  

 

1.2.2. Atividades de Expressão Plástica 

 Aulas de Artes Plásticas (inseridas no Projeto 

Artes Sénior e dinamizadas por uma Professora) 

 Desenho, moldagem, pintura, recorte e 

colagens 

 Elaboração da Boneca Solidária da ACS 
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1.2.3. Atividades de Estimulação Cognitiva  

 Jogos de memória 

 Jogo do Bingo 

 Torneio Dominó 

 Torneio de Cartas 

    Exercícios de compreensão numérica 

 

 1.2.4. Atividades de Estimulação Musical 

 Sessões de Musicoterapia 

 Cantar os Reis e músicas tradicionais 

 Animação de Eucaristias 

 

1.2.5. Atividades de Estimulação Sensorial 

 Sessões de culinária 

 Trabalhos de Modelagem 

 Jogos de Sons 

 

1.2.6. Atividades Lúdico-Recreativas 

 Visitas a Museus e Santuários 

 Convívios com outros utentes de IPSS’s 

 Aulas de teatro  

 Participação na Agenda Sénior da CMB 

 Idas à praia no Verão  

 

1.2.7. Atividades realizadas para angariação de fundos  

 Cantar os Reis (Janeiro) 

 Arco das Cruzes (Março) 

 Marchas Populares (Junho) 

 Almoço Solidário – 2º Aniversário da ACS 

(Novembro) 
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2. Contas da Associação 

 

2.1. Rendimentos 
 

Os rendimentos da ACS atingiram em 2017 um total 49.021,05 euros, com a seguinte origem: 

 

Rendimentos Euros % 

Mensalidades dos Utentes 14.678,00 30,0 

Subsídio do Município de Barcelos 16.000,00 32,6 

Subsídio da Junta de Freguesia de Carapeços 2.590,00 5,3 

Atividades de angariação de fundos 15.753,05 32,1 

 

O valor recebido do Município de Barcelos incorpora 10 mil euros atribuídos para a aquisição de 

uma carrinha de 9 lugares, assumindo, pois, um caráter extraordinário. A Junta de Freguesia de 

Carapeços, para além do subsídio atribuído, suportou as despesas com água, eletricidade, um mês 

de ordenados da Assistente Social e parte das despesas de gasóleo.  

 

2.2. Gastos 
 

Os gastos de funcionamento foram de 27.597,64 euros, assim distribuídos. 

 

Gastos Euros % 

Consumos e serviços externos 15.492,84 56,1 

Gastos com o pessoal 10.085,22 36,6 

Depreciações e outros gastos 2.019,58 7,3 

 

2.3. Resultados 
 

A ACS obteve em 2017 um resultado positivo de 21.423,41 euros, mas se excluirmos os subsídios e 

as receitas de angariação de fundos, o resultado teria sido negativo em 12.919,64 euros. Parte do 

resultado foi investido na já referida aquisição da carrinha de 9 lugares e na aquisição de 

equipamentos e instalações, como ar condicionado, sistema de deteção de incêndios e obras de 

carpintaria. O restante resultado traduziu-se no reforço de tesouraria.  
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2.4. Tesouraria 
 

O saldo de tesouraria do período foi positivo em 6.482,92 euros, registando-se, à data 31 de 

Dezembro de 2017, um valor em tesouraria de 11.280,53 euros. 

 

3. Perspetivas para 2018 
 

 A entrada em funcionamento da valência do Centro de Dia constitui o maior desafio para a ACS em 

2018. Atualmente, temos 12 utentes nessa valência e o objetivo é chegar, no mais curto prazo de 

tempo possível, aos 20 utentes, pois só com esse valor a valência é economicamente sustentável. 

Teremos também de investir numa carrinha adaptada para o transporte de doentes e idosos. Temos 

em tesouraria os fundos que para esse efeito angariamos com a atividade Cantar os Reis e 

aguardamos para breve uma resposta positiva da Segurança Social para o financiamento do 

restante investimento necessário. 

Cumpre-nos agradecer a todas as pessoas, empresas e entidades que têm dado o seu apoio à 

ACS, em especial ao Município de Barcelos e à Junta de Freguesia de Carapeços. É nossa 

convicção de que, com o aumento do número de utentes do Centro de Dia, e com o apoio financeiro 

que essa valência poderá vir a ter da Segurança Social, a ACS dará mais um passo importante no 

caminho da sua autonomia económica. Contudo, atualmente a sobrevivência da ACS depende em 

muito do apoio do Município de Barcelos e da Junta de Freguesia de Carapeços. Pelo carater social 

e humanitário da atividade que exercemos, e pelo esforço e empenho que demonstramos com as 

ações de angariação de fundos, fruto do trabalho voluntário e da carolice de muitos, esperamos 

continuar a merecer esse apoio. 
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4. Demonstrações Financeiras 
 

4.1. Demonstração dos Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2016

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 14.678,00 0,00

Subsídios, doações e legados à exploração 34.343,02 9.517,21

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1.500,45 0,00

Fornecimentos e serviços externos 13.992,39 3.162,73

Gastos com o pessoal 10.085,22 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 justo valor 0,00 0,00

Outros rendimentos 0,03 0,00

Outros gastos 556,45 0,66

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 22.886,54 6.353,82

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 1.463,13 314,42

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 21.423,41 6.039,40

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Resultado antes de impostos 21.423,41 6.039,40

Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00

Resultado líquido do período 21.423,41 6.039,40

31 de Dezembro 2017

RUBRICAS
PERÍODOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Moeda: Euro
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4.2. Balanço 

 


