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乱酔e融轟鋸彊$細面弱く彊電

A Associa9at) Ca「ape90S Solid釦0 (ACS) 6 uma lnstitui9aO Particuiar de Solida「iedade SociaI (iPSS)

「egistada na Di「e鈎o Geral da Segu「an?a Sociai desde 15/07/2015, nO Liv「o 14 das Associa96es de

So=da「iedade Social, SOb o [0 17/15朝has 162 verso, tendo como objetivo o exe「cicio de atividades que

P「OmOVam O bem-eStar e a qua=dade de vida das pessoas com maior vuIne「ab掴dade econ6mica e sociaI.

Disp6e de um Gabinete de Aeao Social’um Cent「o de Dia, um Cent「o de Convivio e um Servi?O de Apoio

Domiciliario.

仙気軸ete轟A譲鍵S憾高裁!

O Gabinete de A9aO SOCia1 6 um servieo de atendimento que 「ecebe e apoia a comunidade na 「esoIu鈎O

dos seus p「obiemas sociais. Funciona todos os dias dteis, das 9 as 17 horas. Em 2019 foram 「ealizados

95 atendimentos・ P「estou-Se aSSist台ncia ao niveI do fomecimento de cabazes de alimentos e vestuario,

escla「ecimento sobre direitos e apoios sociais, ajuda no preenchimento de formuほrios para

reque「imentos de apoios, aCOmPanhamento de pessoas com de砧encia e integra辞O de novas fam冊as

na comunidade.

5言論雨▼凸も造憲鋼V臨機

O Centro de Co面vio funciona como um ponto de encontro entre

PeSSOaS Seniores que p「ocuram pa刑har ent「e si as suas

expe「iencias e pa融par em atividades旭dicas e 「ecreativas

fomentado「as do seu bem℃Sta「 e da sua autoestima, Funciona

todos os dias uteis, das 14 as 18h. Em 31 de Dezemb「o de 2019, O

Centro de Convivio tinha inscritos 14 utentes.

告3. C鋼t「の儀e動翁

E um espa9O de convivio e p「esta?aO de cuidados que promove a autonomia do idoso e a sua qualidade

de vida・ Prestam-Se Servieos de transporte, a"menta鈎O’Cuidados de higiene pessoa- e imagem,

t「atamento de 「oupa, Cuidados de sande basicos, PreParaeaO e aSSistencia medicamentosa, atividades

rec「eativas・ acOmPanhamento a consultas no exte「ior e apoio psicossociaI, Funciona das 8 as 1 8h, tOdos

OS dias dteis" Em 2019 foi at活gida a capacidade maxima para esta va-合ncia, que e de 20 pessoas.

Em 2 de Junho fo。naugurada a carrinha adaptada ao t「ansporfe de pessoas idosas, Cujo custo de

aquis吟ao fdi de 41.291 ,20 eu「os両nanciada em 12.700,00 eu「os pelo Fundo de Socor「o da Segu「an9a
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socia=0,000,00 euros pe-o M面Cipio de Barce10S e 18.591.20

emPreSaS.

Em 27 de Setemb「o foi assinado um Protoco10 de coope「a確O

com a segu「anea social (PROCOOP), aO abrigo do qual a ACS

passa a recebe「 uma compartidpaeao financei「a que incide

sob「e 80% da capacidade maxima de utentes do Centro de Dia

da lns軸辞o (16 utentes)・ Foi um passo fundamental para a

euros por donativos de partieuIa「es e

consdidaeao da viabnidade econ6mica da ACS・ A compartieipa9aO teVe面cio em Setemb「0.

棚. Servieo de Apoio Do面c輔緬の

para as pessoas com mobitidade reduzida) Ou qUe prefiram o conforto do seu la「, a ACS disponib掴za

servi9OS aO dom剛O向necendo as 「efei96es e prestando cuidados de higiene e conforto" Funciona das

9 as 18 ho「as, tOdos os dias uteis・ Em 31 de Dezembro de 2019’havfa dois utentes a uSufruirem deste

1.5.飾vidades desenvoIvidas no Centro de Dia e Centro de Convivio em 2019

A函南壷舗古壷函華中留語一

戸S6nior Ativo (ginastica)

ノーブHidroginastica

〆CampeonatO de Boccia (iiga l e 2)

A廟彊黒e§蕪勘罪鋪S細醜s彊a:

〆Aulas de Arfes Plasticas (P「ojeto Arfes S6nio「)

ノアDesenho, mOldagem, Pintu「a, 「eCOrfe e coIagens

タでElaboraeao da Boneca Soiidaria da ACS

A帥担誓生霊雷撃主点二塁阜生霊

> Jogos de Mem6「ia

シJogodoBingo

÷ Tomeio de Domin6

云γ To「neio de Cartas

> Exercicios de comp「eenSaO numerica

Atividades de軸軸a9a⑲剛Sical e Sensorial:

;. Sess6es de Musicoterapia

起案

圏
ー外　j繋高言
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〆Jogosdesons

Ativ清秋鱈§削轟c㊥轟㊨C「粥扉vas:

÷ Visitas a Museus, GaIerias e Santu釦os

> Convivios com outras IPSS’s

テCeIebra9aO de dias festivos (Reis, Dia da Amizade, Ca「navai,

Pdscoa, Festa das Cruzes, Natai, Ano Novo)

シFestejo dos Anive「s釦os dos Utentes

〆Roteiro Mariano

ァAtividades inte「ge「acionais com o ATL

㌢ ldas a praia na epoca balnear

> Participa辞O na Festa de S, Tiago com o espetaculo ``Jma

Aideia, Mil Hist6rias’’

‘/ Participaeao na “Aldeia Pres6pio”

〆Pa面Cipacao na Agenda S6nior do G「upo Operativo da

2019

Pessoa ldosa (GOl), do qual a ACS 6 a institui9aO COOrdenado「a.

生霊。鴇醐鵜釜臆測蹄醗「陶S

O quadro de coIabo「ado「es da Associaeao em 31 de Dezemb「o de 2019 era constituido por cinco

PeSSOaS二uma Diretora T6cnica, uma T6cnica Superjor de Anima9aO e treS Ajudantes de A9fo Direta.

Em 2019 foi efetuado um inquerito as pessoas idosas da f「eguesia de Ca「ape?OS, tendo sido inqui「idas

247 pessoas, Cujo p「incipal objetivo foi conhecer melho「 as suas necessidades e de que modo a ACS

POderia encontrar as 「espostas mais adequadas a essas necessjdades.

描,鍋vi鵡鵡s鵡訓粥雨鉾⑱穣触輔㊥§

De modo a colmata「 as insuficiencias血anceiras da lns航ui9§O, a

ACS participou em 2019 em v緬as atividades, 0「ganizadas po「 si ou

POr terCeiros, Organ融mos, mais uma vez com muito sucesso, aS

Ma「chas PopuIa「es e o Almo?O SoIida「io, efetuamos um pedit6「io na

什eguesia para a aquisi?aO da ca「rinha adaptada e pa面cip急mos no

des制e do CamavaI em Ba「∞Ios, na conSt田9aO do Arco das C田ZeS

e no Dia da Freguesia.
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Aatividade da ACS p「osseguiu a sua expans急o em 2019’tendo obtido rendimentos de lO9.709'68 euros’

o que se t「aduz num crescimento de 50,3% quando compa「ados com os rendime=tOS Obtidos em 2018.

As mensatidades dos utentes foi a rubrica que maior cont「ibuto deu pa「a este creSCimento’em

consequencia do aumento do n。mero m6dio de utentes do Centro de Dia em 50% e da ent「ada em

funcionamento do SAD. O Centro de Dia 「epresentou 85’7% do va-0「 das mensalidades' O Centro de

convivio lO,1% e o SAD 4,2%" As fontes dos rendimentos fo「am as seguintes:

Rendimentos ��之019 ��20宣8 ��Vさ「. % 
Valor �% �Valorl 398与0,0与l �% 与4,61 

Mensa=dadesdosutentes 　　t’vidadesanariac5odefundos ��6之798,42 �与7,2 ���与7,6 

之0810,与2 �19,0 �1299之,61 �17,8 �60,2 
DonatiVOSeal　g AoiodoMunicipiodeBarce �los �13与33,00 �12,3 �3000,00 �4,1 �3与1,1 

P SegurancaSocial(Procoop) ApoiodoIEFP ��749与,04 �6,8 �0,00 �0,0 � 

之766,03 �2,与 �1367之,37 �18,7 �-79,8 

FundodeSocorroSegurancaSociaI Quotadosassociados ��2166,67 �2,0 �0,00 �0,0 � 
140,00 �0,1 �0,00 �0,0 � 

Apoioda」untadeFreguesiadeCarapesos TotaldeRendimentos ��0,00 �0,0 �3与00,00 �4,8 � 

109709,68 �100,0 �73015,03 �100,0 �50,3 

As t「ansfe「encias do Municipio de Ba「ce-os para a ACS em 2019 totalizaram 21.867)00 eu「OS" Contudo,

os lO,000,00 euros que fo「am concedidos para a aquisi9急O da ca而nha adaptada sao 「epartidos・ em

termos de rendimentos, PO「 6 anos, tantOS quantOS O Periodo de deprecia辞O da carrinha" Pelo mesmo

motivo, OS 12.700,00 euros concedidos pe-o Fundo de Socorro da Segu「anea Social pa「a a aquis唾o da

ca「冊a tamb6m s6 constam, nOS 「endimentos de 2019, POr l/6 desse vaIor・

o vaIor do IEFP refere-Se a aPOio a contrataeaO, dinhei「o jarecebido em 2018’maS que reSPeita a

contratos que s6 terminaram em 2019・

o apoio da Junta de Freguesia de Carapeeos em 2019 t「aduziu-Se nO Pagamento das despesas da

eletricidade e da agua・

A ACS teve gastos de 95・219・01 euros em 2019・ mais 49’3% do que os ve臨ados em 2018. As

deprec噂es岬Ca「am em COnSequenCia da aquisieao da ca「rinha adaptada e os gastos com O PeSSOal

tive「am um ag「aVamentO de 37,4% devido ao 「efo「90 do quadro de coIabo「adores.

090,Tl青2与30与4969　P祖4



Relat6rio e Contas膚鎚9

Gastos �20宣9 ��2018 ��Va「. % 
Vaior �% �Valo「 �% 

Consumoseservicosextemos �33692,84 �3与,4 �之318与,33 �36,4 �4与,3 

GastoscomoPessoal �与1219,40 �与3,8 �37268,13 �与8,4 �37,4 

DepreclaSOeSeOutrOSgaStOS �10306,77 �10,8 �3308,84 �与,2 �211,与 

TotaIdeGastos �95219,01 �宣00,0 �6376Z,30 �宣00,0 �49,3 

Os 6「gaos sociais da ACS nao sao remune「ados.

盈.3農A壷瞳e舶§離sし庸ac船窓

A ACS obteve em 2019 um 「esultado positivo de 14.490,67 eu「os, um C「eSCimento de 56,6% face ao

registado em 2018. Concor「eram para este c「escimento o aumento do而mero de utentes do Centro de

Dia e a ceIebraeao do Acordo com a Seguran9a SociaI,

Como 6 de esperar numa iPSS, a SuStentabilidade econ6mica da sua atividade esta dependente dos

apoios de entidades p輔cas e p「ivadas, A ACS nao 6 exce辞O, COmO O demonstra o quadro seguinte.

Sem subsidios e donativos, a ACS te「ia incorrido, em 2019, num P「e叫ZO de 32.280,59 eu「OS.

Rubricas �2019 �之018 �Va「. % 

MensaIidadesdosutenteseQuotas �62938,42 �398与0,0与 �与7,9 

SubsidioseDonativos �46771,26 �33164,98 �41,0 

Gastos �9与219,01 �63762,30 �49,3 

ResuItadocorrente �-32之80,与9 �-23912,2与 �3与,0 

ResuItadodossubsidiosedonativos �46771,26 �33164,98 �41,0 

ResuItadototai �14490,67 �92与之,73 �与6.6 

愛。蜜.丁esの標総雨

A tesou「a「ia teve um saldo positivo de 6.729,80. O vaIo「 de Caixa e Dep6sitos em 31 de Dezembro de

2019 era de 24.303,20 euros, rePreSentando uma acfescimo de 38,3% face ao vaIor do ano ante「ior.

Existiam, em 31 de Dezembro de 2019, Cr6ditos de utentes no va10r de 2,345,06 eu「os e dividas a

fo「necedo「es no montante de 714,96 euros.

登。撫縛画融s開眼鯛愛の

Em termos de Cent「o de Dia e Cent「o de Convivio, a ACS atingiu a sua capacidade maxima de 「esposta

COm aS atuais instalae6es. Para continuarmos a crescer precisamos de uma casa maior.

E a solu9aO eXiste em Ca「apecos. Em 28 de Janei「o de 2020 foi ceIebrado um P「otocoIo com a Cor

Unum para a cedencia de u輔za9急O, Peio p「azo de 25 anos 「enovaveis, da Casa de Naza「6. Este im6vel

Associa95o Carape9OS Solid盃rio,書PSS, Rua da Fariota, ng 390, 4750-376 Carape亨OS, NIPC 513 656 090, Tlf 253 054 969　Pag. 5
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disp6e de espaeo adequado a atua- atividade da ACS e a criaeao de novas vaIencias' Todavia, aS Obras

necess緬as de adapta9aO VaO eXigir da ACS um esfor90 financeiro que・ PeIa sua dimensao) S6 se「a

suportave- com o envo一Vimento de toda a f「eguesia・ O ano de 2020 vai se「 muito importante na vida desta

Associa9急O, POdendo 「evela「-Se um anO decisivo pa「a o seu futuro. Sefa tambem um ano de eieie6es’

sendo fundamental que os 6rgaos sociais sejam constituidos po「 pessoas competentes e comp「Ometidas

com os opetivos da Associa辞O, de modo a responde「mos eficazmente aos novos desafros.

Agradecemos a Segu「anea SociaI) aO Municipio de Ba「Celos e alunta de F「eguesia de Carape9OS O

apo10 que nOS tem dado. Um ag「adecimento especial a popuIaeao de Carapeeos peIa fo「ma gene「OSa e

entusiastica como tem aderido as nossas atividades de anga「iac§o de fundos e uma 「efe「台ncia partieula「

ao nosso s6cio fundador e benem6rito D「, AdaIberto Neiva de Oliveira・

4,醜桐ons亀番。a締es涌旧酷e塵s

Associaeao Carape9OS Soliddrio

D馴ONSTR/低めDOS RESULTADOS POR NATUREZAS

31deDezembro2019　　　　　　　　　　　Moeda:Euro 

RUBRICAS �P且R10 �DoS 
2019 �2018 

RENDIMENTOSEGASTOS �62938,42 �39850,05 

vendaseservi9OSPreStados 

Subsidiosdoa96eselegadosaexpiora9aO �42911,36 �33164,92 l Varia9aOnOSinve=ta「iosdaproducao �0,00 0,00 5496,22 �0,00 0,00 3776,27 

Trabalhosparaap「6p「iaentidade 

custodasme「cadoriasvendidasedasmateriasconsumidas 

Fomecimentoseservi9OSeXte「nOS �28196,62 �19409,06 

GastoscomopessOai �51219,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3859,90 218,82 �37268,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 4,01 

Impa「idadededividasa「eceber(Pe「das/「eve「S6es) 

P「ovis6es(aumentos/reduc6es) 

Provis6esespec節cas(aumentosI「edu96es) 

Outrasimpa「idades(Pe「das/「eve「S6es) 

AI」mentOS/redu96esjustovalo「 

Outros「endimentos 

Out「OSgaStOS 

Rltd　antesdedepreciac6esgastosde帥anciamentoeimpostos �24578,62 �12557,56 eSuaO　　　l GastosIrevers6esdedep「eciaeaoedeamortizaeao �10087,95 �3304,83 

Resultadooperaciona一(antesdegastosdefinanciamentoeimpos書os) Ju「oserendimentossimilaresobtidos �14490,67 �9252,73 

0,00 �0,00 

Jurosegastossimila「essupo鳴dos �0,00 �0,00 

Resultadoantesdeimpostos �14490,67 �9252,73 

Impostosobreorendimentodoperfodo �0,00 �0,00 

Resultadoliquidodoperiodo �14490,67 �9252事73 

P祖6
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AssociacあCarapecos Soiidario

Bl叫。AN C0

31 de Dezembro 2019　　　　　　　　　　　Moeda: Euro

RUBRiCAS �PER事ODOS 
2019 �2018 

A「IVO �4牛107,50 �12505,60 

AIivonaoco「「ente: 

Aivosfixostangiveis 

A鵬vosintangiveis �0,00 �0,00 

lnvestimentosfinancei「os �0,00 �0,00 

Cr6ditoseoutrosativosnaocor「entes �480,08 �161,48 

44587,58 �12667,08 

Ativocor「ente: 

0,00 �0,00 lnventarios 

Creditosarecebe「 �2360,64 �11286,32 

Estadoeout「osentespdbiicos �911,75 �592,74 

Diferimentos �1181,70 �627,93 

Out「osactivoscor「entes �0,00 �0,00 

Caixaedep6sitosbanca「ios �24303,20 �17573,40 

28了57,29 �30080,39 

丁otaldoAIivo �73344,87 �42747,47 

FUNDOSPA「RIMONIAISEPASSIVO �0,00 �0,00 

Fundospatrimoniais: 

Reservas 

ResuItadostransitados �36715,糾 �27462,81 

Outrasvaria96esnosfundospatrimoniais �18867,33 �0,00 

55582,87 14490,67 �27462,81 9252,73 

ResuItadoliquidodope「fodo 

TotaIdosFundosPatrimaniais �70073,54 �36715,54 

Passivo: �0,00 �0,00 

Passivonaocorrente 

Provis6es 

Financiamentosobtidos �0,00 �0,00 

Out「asdividasapaga「 �0,00 �0,00 

0,00 �0,00 

Passivocor「ente 

730,鴇 �965,16 Fomecedores 

Estadoeoutrosentesp脚icos �840,49 �849,67 

Financiamentosobtidos �0,00 �0,00 

Diferimentos �0,00 �2517,10 

Out「ospassivoscorrentes �1700,00 �1了00,00 

3271,03 �6031,93 

TotaldoPassivo �3271,03 �6031,93 

Tota!dosFundosPatrimoniaisedoPassivo �73344,57 �42747,47 

Ca「ape90S, 2 de Mar9O de 2020
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