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Mensagem da Direção 
 

A Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente relatório 

de Atividades e Contas de 2021.  

A sua elaboração é da responsabilidade da Direção, com a colaboração das 

Diretoras Técnicas, restante quadro Técnico e pelo gabinete de Contabilidade.  

O principal objetivo do Relatório e Contas é o de colocar à disposição dos 

Associados toda a informação que permite a correta avaliação do desempenho da 

Instituição, constituindo uma oportunidade para explicar aos diversos interessados as 

prioridades estratégicas do exercício, face ao enquadramento económico e 

regulamentar, caracterizar a atividade das áreas de intervenção e analisar o seu efeito 

do ponto de vista económico e financeiro. 

O presente Relatório e Contas, relativo ao exercício do ano de 2021, foi marcado 

profundamente pelas contingências resultantes da situação excecional criada pela 

emergência da pandemia Covid-19 e pelo reajustamento as obras em curso. 

Na verdade, a partir de março de 2020 a incerteza ganhou uma brutal dimensão 

em todos os domínios da vida em sociedade, por efeito da pandemia Covid-19, gerando 

um contexto de incerteza a que a ASAC tentou sobreviver, tendo obrigado a profundas 

mudanças na organização dos processos de trabalho e correspondente ajustamento na 

execução da sua prestação de serviços. 

Este documente reflete, inevitavelmente, o impacto da situação extraordinária 

que afetou a vida da Instituição, e da comunidade em geral. Esta pandemia veio, com 

todos os constrangimentos, limitações e sobretudo riscos para a saúde pública, colocar 

à prova a nossa capacidade de planeamento, de reação em tempo útil, e sobretudo, a 

nossa resiliência, num espaço de intervenção social no qual não poderíamos faltar. As já 

preocupantes debilidades/vulnerabilidades dos nossos clientes das diversas valências, 

constituíram-se o principal foco da nossa ação bem como as condições de trabalho e 

segurança das nossas trabalhadoras. Norteados pelas orientações, por vezes dispersas 

e confusas, das autoridades de saúde foram produzidos e implementados planos de 

contingência, e outros, prestada formação e informação a clientes e trabalhadoras sobre 

comportamentos a adotar com vista a mitigação da pandemia, bem como sobre a 

utilização dos equipamentos de proteção individual e sobre a higienização dos espaços.  

Estamos convictos que conseguimos repensar a nossa intervenção à luz destes 

novos tempos, sem nunca perder o foco e tendo sempre ciente os objetivos da 

instituição, a sua missão, visão e valores. 

As obras decorreram durante todo o ano 2021. A Direção acompanhou 

permanentemente o desenrolar dos trabalhos, mantendo-se sempre atenta e 

empenhada em tudo para o qual foi solicitada a sua intervenção. Muito foi o trabalho 

diário, sempre com enorme empenhamento e dedicação para que, atualmente seja 

possível avaliar 2021 de forma positiva. 
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É também oportuno deixar um agradecimento a toda a equipa Técnica e 

Colaboradores da ASAC que, de forma empenhada e dedicada, com especial enfoque 

para os tempos difíceis que tivemos com esta pandemia, tem conseguido atingir os 

objetivos que nos propusemos alcançar, porque “Sempre a Fazer o Bem” continua a ser 

o nosso lema. 
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Valores

 

Estimados Associados,  

Dando cumprimento ao disposto na alínea b) do nº1 do artigo 31º dos Estatutos 

da Associação Social de Avelãs de Caminho (ASAC), a Direção submete à vossa 

apreciação, discussão e votação o presente Relatório de Atividade e Contas do exercício 

de 2021, bem como do parecer do Concelho Fiscal. 

O presente relatório de atividades da ASAC avalia os objetivos estratégicos de 

atuação na prossecução dos objetivos definidos no anterior Plano de Atividades e 

Orçamento, para responder às necessidades da organização.  

Antes de partirmos para a avaliação das atividades, é importante 

contextualizarmos alguns pilares da nossa Instituição como a Missão, Visão e Valores.  

Missão, Visão e Valores da Instituição 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prestar serviço de qualidade individualizado, sempre a fazer o bem,
antecipando necessidades e expectativas da criança, pessoas em risco e
idosos.

Missão

• Ser uma instituição de referência inovadora, com espírito de abertura,
reconhecida como indispensável pela população que abrange, evoluindo
para a autossustentabilidade e apostando na criação de novas respostas
sociais.

Visão

SOLIDARIEDADE

TRANSPARÊNCIA

INTEGRIDADE

EQUIDADE

COOPERAÇÃO

CONFIDENCIALIDADE

PARTICIPAÇÃO

RESPEITO

RIGOR

RESPONSABILIDADE
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Introdução  
 

O ano de 2021 foi marcado por uma continuidade da pandemia, com sucessivas 

vagas, que uma vez, mais veio impedir a normal dinâmica das instituições e da sociedade 

civil.   

Ao contrário do que se esperava, a ASAC continuou a sentir as limitações a todos 

os níveis, tais como financeiro, recursos humanos, recursos materiais e funcionais, que 

exigiram uma gestão direcionada para o bom funcionamento interno mas, 

essencialmente, marcada pela gestão diária.  

Foram valorizadas particularmente as atividades de interior, em detrimento das 

exteriores, fruto das vicissitudes da pandemia. Investimos em instrumentos de trabalho 

inovadores, valorizando a comunicação dos idosos de ERPI (Estrutura Residencial para 

Idosos) com os familiares e idosos de outras respostas sociais, através de plataformas 

digitais, nomeadamente videochamadas entre outros, atenuando desta forma o 

isolamento social. 

Perante a gestão da estrutura, com a permanência do covid e consequentes 

distanciamentos, é importante neste relatório contextualizar temáticas como: Covid-19 

e novas estratégias; monitorização do quadro de clientes das diversas respostas sociais; 

quadro de recursos humanos; quadro de sócios; seguido da avaliação das atividades.  

 

1. Covid 19 e novas estratégias: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Permanente contacto com as Entidades externas (Segurança Social, Unidade de 

Saúde Local) no fornecimento de dados e orientações perante a Pandemia e 

casos Covid-19; 

Covid-19 

 

Continuidade no acompanhamento 

das normas da DGS. 

 

Trabalho mais focado nas estratégias a adotar no combate à Covid-19 por 

parte de toda a equipa técnica: 
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✓ Várias atualizações do Plano de Contingência (Enfermagem e Responsável pela 

Higiene e Segurança no trabalho – Engenheira); 

✓ Reuniões frequentes entre a Equipa de Saúde e Direção Técnica na definição de 

pontos estratégicos. Ex: estabelecimento de regras conforme indicação da DGS 

(Direção Geral de Saúde) adaptadas à realidade da ASAC, pelo motivo de obras; 

✓ Planificação e criação de procedimentos específicos para a execução das tarefas, 

por parte dos colaboradores.  

✓ Maior necessidade da presença da Direção Técnica na gestão diária das várias 

respostas sociais na supervisão de rotinas, tarefas e respetiva execução, entre 

outras; 

✓ Maior envolvência de todos os colaboradores da ASAC nas várias estratégias 

definidas pela equipa. Ex: informação esquematizada, de forma prática, no 

cumprimento “de como fazer” determinadas regras; maior empenho na 

avaliação dos resultados. Foi muito importante receber o feedback das 

colaboradoras quanto ao impacto sentido; 

✓ Comunicação com os significativos de forma direcionada, perante o 

estabelecimento de novas regras com os objetivos a alcançar. Ex: Visitas, 

isolamentos, saídas dos clientes, realização de consultas… 

✓ Vacinação de clientes e colaboradores com grande adesão e rápida 

implementação; 

✓ A aquisição de testes covid e uso de diferentes EPI´s (equipamentos de proteção 

individual), de acordo com as variantes da Covid, permitiram lidar com a 

pandemia de forma mais célere e eficaz: casos positivos detetados e isolados de 

forma a evitar surtos, permitindo o bom funcionamento das respostas, com zero 

hospitalizações por casos covid e sem rutura no quadro do pessoal. 
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2. Respostas Sociais  
 

 

O âmbito de abrangência da intervenção das respostas sociais da ASAC no ano 

de 2021, manteve o acordo com todas as respostas de terceira idade, bem como o 

acordo em todas as respostas de infância.  

É objetivo da Instituição atender às necessidades das famílias de idosos e 

crianças da sua zona geográfica mais próxima, priorizando a freguesia onde está 

inserida. Ainda dentro da sua área de atuação, a ASAC presta os seus serviços nas 

freguesias limítrofes, respondendo a um total de clientes de cerca de 152 de forma 

direta.  

Apesar das exigências impostas pela própria Pandemia, foi possível darmos 

continuidade ao trabalho que desenvolvemos, adaptando a nossa prestação de serviços 

às condições possíveis. Assim, os serviços prestados à resposta social de Centro de Dia 

passaram a ser domiciliados, pelo que correspondeu na totalidade às necessidades dos 

nossos clientes, não tendo havido qualquer reclamação. 

O mesmo podemos afirmar relativamente a todas as restantes respostas sociais 

da ASAC. Não houve qualquer reclamação, nem desistência, por parte dos nossos 

clientes. 

 

 

 

 

 

Respostas Sociais 

3ª Idade 

ERPI CD

SAD

Infância 

Creche 

CATL

CAF
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3. Recursos humanos   
 

A grande mais-valia de uma instituição que atravessa um período pandémico, 

reside nos quadros de pessoal.  

As dificuldades sentidas nesta área exigiram uma dedicação extra por parte da 

Direção Técnica, que permaneceu presente, por todo o período de tempo, nos 

diferentes domínios afetados.  

 

 

 

 

 

 

 

✓ Recrutamento de pessoal técnico e não técnico: procura ativa de 

candidatos, elevado número de entrevistas/contratações e respetivos 

processos; 

✓ Reorganização das tarefas, funções e atribuição das respetivas 

responsabilidades perante as mudanças exigidas; 

✓ Integração de novas colaboradoras, formação interna intensa e enfoque 

no trabalho de equipa para atingir os objetivos;  

✓ Sensibilização para a importância da assiduidade e disponibilidade para 

o cuidado aos clientes; 

✓ Maior empenho na atribuição de responsabilidades de todos os 

elementos da equipa, dando maior autonomia; 

✓ Valorização e motivação dos quadros de pessoal que se comprometiam 

com a missão da ASAC. 

 

 

 

Instabilidade dos quadros de pessoal 
(Desistencia/Rotatividade)

• Saída das colaboradoras com maior antiguidade;

• Mudança de encarregada;

• Mudança de Educadora de Infância;

• Falta de pessoal com perfil para as funções 
pretendidas.

Direção Técnica empenhada em novas prioridades: 
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Com as dificuldades sentidas na conciliação das novas necessidades da ASAC e 

com o tempo disponível de toda a equipa de saúde, foi fundamental uma maior 

articulação e empenho de todas as partes.  

 

 

 

Tanto a Animadora Sociocultural, nas respostas da terceira idade, como a 

Educadora de Infância, nas respostas de infância, são as profissionais fundamentais para 

o desenvolvimento de um trabalho próximo dos nossos clientes, que proporcionam a 

estabilidade dos grupos, necessária para o seu bem-estar. 

Em relação à Animadora Sociocultural houve uma continuidade, ao longo do ano, 

do trabalho desenvolvido com a terceira idade. Permitiu avaliar as necessidades dos 

nossos clientes e estabelecer objetivos no plano individual a curto, médio e longo prazo.   

A respeito da Educadora de Infância, o trabalho desenvolvido relativamente ao 

projeto pedagógico 2020/2021 foi executado pela mesma educadora. No entanto, no 

início do ano letivo de 2021/2022, houve uma mudança de técnica, exigindo uma 

integração da nova técnica perante o trabalho de equipa e necessidades das crianças.  

 

4. Relatório de atividades da Animação Sociocultural 
 

A grande vantagem relativamente à Animação Sociocultural das nossas respostas 

da terceira idade, foi o facto de termos ao longo de todo o ano de 2021, a mesma técnica 

a planear e executar as atividades, tornando o trabalho contínuo e permitindo atingir os 

objetivos traçados.  

Equipa de saúde a tempo parcial:

• Aumento da necessidade dos cuidados de saúde; 

• Maior necessidade de formação às cuidadoras;

• Maior acompanhamento e comunicação com os 
significativos;

• Alterações no planeamento e definição de 
estratégias.

Equipa técnica recém contratada:

• Animadora SocioCultural

• Educadora de Infância
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 As atividades delineadas pela Animadora eram explanadas no plano de 

atividades mensal, de acordo com os domínios definidos pela ASAC: 

 

 

Para além das atividades planeadas e expostas no Plano de Atividades, deu-se 

lugar a mais atividades que surgem pelo facto de serem sentidas outras necessidades 

por parte dos nossos clientes. Como exemplo, temos: 

 

 

 

“Conversas à Deriva” com o objetivo de integrar os novos clientes que passavam 

por períodos de isolamento, proporcionando-lhes momentos de partilha e de 

conhecimento de ambas as partes. Esta atividade tornou-se essencial para uma boa 

integração.   

Sioslife – Plataforma tecnológica que permitiu e simplificou o contacto com o 

exterior. Foi, ainda, um instrumento inovador na execução de atividades por parte dos 

clientes, de forma autónoma.  

As atividades planeadas mensalmente, para alem de serem executadas no 

grande grupo, eram igualmente realizadas junto dos idosos que se encontravam em 

isolamento por diversos motivos: internamento hospitalar, casos suspeitos covid-19 

entre outros.  

 

 

 

Relacionamento Interpessoal / Inclusão Social 

Desenvolvimento Pessoal

Bem-estar Físico 

Bem-estar Emocional 

“Conversas à 
Deriva” 

Sioslife
Atividades com 

os idosos em 
isolamento 
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Todas as atividades definidas tiveram como objetivo geral:  

 

 

 

 

Mensalmente, eram realizadas reuniões com a equipa técnica, com o objetivo de 

avaliar as atividades das datas comemorativas do mês anterior. Em grupo, eram 

igualmente definidas as atividades comemorativas mais significativas para os nossos 

clientes, do mês seguinte.  

Num ano tão demarcado pela questão pandémica, que implicou grandes 

períodos de isolamento, envolver todos os elementos da Asac (Direção, Direção Técnica, 

Técnicos, Colaboradores e Familiares dos Clientes) foi a questão primordial para o bem-

estar de todos. Houve um maior investimento na partilha de trabalho, tanto por parte 

dos idosos, como da família e até das colaboradoras, criando um sentimento de união. 

 

5. Relatório de atividades da Educação de Infância  
 

O projeto pedagógico para o ano de 2020/2021 intitula-se de “Divertida’mente”. 

O projeto teve em consideração a situação pandémica vivida, limitando as ligações com 

a comunidade exterior.   

Assim sendo, as famílias assumiram um papel fundamental, quer na 

concretização, como na avaliação do projeto. 

Foram traçados para o projeto os seguintes objetivos gerais:  

Objetivos Gerais 

- Respeitar a criança como ser único; 

- Respeitar as formas de comunicação únicas expressas por cada bebé e criança; 

- Reconhecer os problemas como oportunidades de aprendizagem, estimulando a criança 

a resolver as suas dificuldades; 

- Explorar o mundo envolvente; 

- Respeitar a forma própria de aprendizagem de cada criança, experimentando o 

ambiente através dos sentidos (vendo, ouvindo, saboreando, cheirando, sentido) através 

de interação social. 

 

Valorizar as aptidões, capacidades, conhecimentos e saberes dos clientes 

para uma melhor integração e sentimento de pertença. 
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 Em relação aos objetivos traçados, a maior parte foram alcançados. Denota-se 

uma melhoria desde a primeira avaliação, as crianças aumentaram o tempo de 

concentração, promoveram o respeito pelo outro e, no geral, tivemos crianças mais 

autónomas, mais capazes e mais seguras nos vários momentos da rotina diária.  

Ao longo do ano vivenciaram várias brincadeiras e jogos. Desenvolveram a 

compreensão e expressão da linguagem nos vários momentos diários. Através do jogo 

e da brincadeira alargaram as suas capacidades motoras. 

Tendo em conta as normas da DGS, vimo-nos forçados a reduzir, 

substancialmente, os recursos materiais disponíveis para a realização das atividades, 

assim como a própria receção das crianças, que passou a ter uma dinâmica 

completamente diferente. Apesar dos constrangimentos, em nenhum momento, se 

sentiu dificuldade na integração dos crianças e recetividade dos pais. Um ponto 

preponderante para ultrapassar as dificuldades foi a dedicação e o afeto transmitido por 

toda a equipa da creche.  

A criatividade, por parte da Educadora, revelou-se essencial ao longo da 

realização das atividades propostas, atingindo os objetivos traçados com menos 

recursos materiais e sem recurso ao meio envolvente.  

De uma forma geral e dentro das limitações vivenciadas, este projeto mostrou 

ter um papel importantíssimo. O brincar, mais do que nunca, assume um papel essencial 

no dia-a-dia, brincar para aprender e aprender a brincar, na socialização com o outro e 

pelas vantagens e ensinamentos que daí podemos retirar. Onde cada criança é agente 

ativo da aprendizagem. 

Aprenderam a respeitar o outro, a perceber e a cumprir regras de jogo, 

desenvolveram os músculos e a relação com os outros, quer pares e adultos. 

Ultrapassaram receios e algumas barreiras. Desenvolveram-se enquanto seres mais 

autónomos, mais capazes. 

O Projeto Pedagógico funcionou como um suporte delineado sobre o tema e 

atividades a desenvolver ao longo do ano.  

Assim, podemos concluir que o balanço na implementação e desenvolvimento 

do Projeto Pedagógico “Divertida´mente”, é positivo. A maior parte das atividades 

planeadas foram realizadas ao longo de ano 2020/2021, sendo que as atividades 

estipuladas para o ano de 2021, foram todas executadas.  

Tanto crianças como famílias manifestaram grande interesse e satisfação pelas 

diversas atividades realizadas ao longo do projeto. 
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6. Prestação de Contas  
 

6.1. – Enquadramento e norma contabilística 
 

Norma aplicável 

SNC ESNL - Sistema de Normalização Contabilístico para as Entidades do Setor Não 

Lucrativo, aplicável às IPSS – Instituições Particulares DE Solidariedade Social  

 Legislação  

a) Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 de junho, que transpôs para ordem jurídica interna 

a Diretiva nº 2013/34/EU do Parlamento Europeu, no caso em concreto, no artigo 

3ª alínea g), publicada no Diário da República nº 142 (1ª série) de 23 de julho de 

2015;  

b) Aviso nº 8259/2015 de 29 de julho, define as especificidades aplicar nas 

Entidades do Setor Não Lucrativo (código das contas, os modelos das 

demonstrações financeiras, as políticas contabilísticas, e a estrutura conceptual). 

Políticas contabilísticas, Princípios e Moeda ( € ) 

a) Reconhecimento - O processo de incorporação no Balanço e na Demonstração 

de Resultados de um elemento valor; 

b) Mensuração - O critério valorimétrico utilizado no Reconhecimento do elemento 

valor (Ativos, Passivos, Gastos, Rédito e Resultados); 

c) Princípios aplicados no Registo da Contabilidade e Construção das 

Demonstrações Financeiras 

• Continuidade   

• Comparabilidade 

•  Consistência 

• Prudência 

• Especialização (ou acréscimo),  

• Custo Histórico,  

• Materialidade  

• Substância sobre a Forma. 
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6.2  DRL – Demonstração Resultados Líquidos 
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6.3  Balanço Individual 
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6.4  DF CX -Demonstração Individual de Fluxos de Caixa 
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6.5  DAFP -Demonstração alteração dos Fundos Próprios  
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 6.6.  Anexo às Demonstrações Financeiras 
 

Esta Demonstração financeira, pela sua dimensão e detalhe em modelo oficial, 

encontra-se anexa a este documento global e disponível para consulta por parte dos 

interessados. 

 

6.7 - Investimento realizado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ativos Fixos Tangiveis Saldo inicial Invest.Ano Saldo Final Amort.Acumuladas Ativo Liquido

Terrenos 176 754,76     -                    176 754,76           -                          176 754,76       

Edificios 715 392,36     -                    715 392,36           310 525,58          404 866,78       

Equip.Social 292 716,12     1 906,50         294 622,62           288 470,46          6 152,16            

Equip.Social  Proj.FEDER/312 2 946,14          25 768,51       28 714,67             28 714,67         

Equip.Transporte 174 076,09     -                    174 076,09           172 151,09          1 925,00            

Equip.Administrativo 49 658,56       -                    49 658,56             47 550,66             2 107,90            

Remodelação Edificio Proj. 

FEDER/312
395 916,99     81 586,16       477 503,15           477 503,15       

Total Ativos fixos Tangiveis 1 807 461,02  109 261,17    1 916 722,21       818 697,79          1 098 024,42    

Ativos Intangiveis Saldo inicial Invest.Ano Saldo Final Amort.Acumuladas Ativo Liquido

Programas Computadores 10 879,91       -                    10 879,91             10 879,91             -                       

Estudos e projetos -Proj.FEDER/312 22 140,00       -                    22 140,00             22 140,00         

Total Ativos Intangiveis 33 019,91       33 019,91             10 879,91             22 140,00         

TOTAIS DE INVESTIMENTO 1 840 480,93  109 261,17    1 949 742,12       829 577,70          1 120 164,42    

QUADRO DE INVESTIMENTO
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6.8  Notas Finais e avaliação económica global 
 

Do ponto de vista económico, tal como provavelmente noutras áreas, 

Resistência é a palavra que melhor caracteriza este ano. 

Muitas foram as dificuldades de natureza operacional, de investimento que 

espelharam na atividade económica a realidade que hoje aqui foi apresentada pela 

Direção. 

A Pandemia por Covid-19, continuou a ser responsável maior por esta azafama 

quase impossível, a par das obras de remodelação em curso lento, foram os fatores que 

contribuíram para um gasto excecional e materialmente relevante e uma receita global 

moderada, porque realizada a um ritmo insuficiente relativamente á agressividades dos 

compromissos. 

Do ponto de vista financeiro, cumprimos o objetivo de liquidação integral, 

antecipada e definitiva do empréstimo junto do Montepio, e apesar das dificuldades 

nunca os compromissos com os credores privilegiados (Autoridade Tributária e Instituto 

da Segurança Social), foram incumpridos, antes pagos dentro dos seus devidos prazos 

oficiais. O passivo corrente com fornecedores e outros credores mantém-se inalterável 

em termos de prazo e planeamos no próximo ano equilibrar melhor estas dividas 

correntes, através de uma melhor negociação de preços com a intervenção de uma boa 

gestão financeira. 

Por fim referir que a Autonomia Financeira da Associação continua a representar 

um sinal de excelência, com um rácio de 88%, tendo crescido 22% relativamente ao 

período homólogo de 2020. 

BEM HAJA a todos vocês que estiveram com esta Associação e que continuam a 

acreditar nesta massa humana RESISTENTE, mas motivada na esperança de um futuro 

melhor. 

 A Direção 
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Aprovado em reunião de Direção realizada na área administrativa da Associação 

Social de Avelãs de Caminho em 09 de março de 2022. 

Presidente - Maria Graça Verdade Veiga Rodrigues 

 

 

Vice-Presidente - Arlinda Maria dos Santos Costa  

 

 

Secretário - Albino Manuel Batista 

 

 

Tesoureiro - Dolores Maria Da Costa Pereira 

 

 

Vogal - Manuel Ferreira Rodrigues 
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Aprovado em reunião de Assembleia Geral realizada na sede da Junta de 

Freguesia de Avelãs de Caminho, sita no Edifício Seabra na Rua da Escola nº 31 em 26 

de março de 2022. 

 

Pela Assembleia Geral 

Presidente - Ricardo César Galante Oliveira Manão 

 

 

1º Secretário - Mário Paulo Ferreira Moura Rasga  

 

 

2º Secretária - Isabel Cristina da Silva Marques  

 

 

Pelo Conselho Fiscal 

Presidente 

Rui Manuel dos Santos Silva  

 

Vogal 

Diana Catarina Santos Rasga 

 

 Vogal 

António Manuel Neves Simões  
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