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Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO
A APSCDFA apresenta o reporte físico e financeiro do exercício de 2018, através de um presente documento que pretende analisar e avaliar o desempenho
organizacional demonstrando o grau de concretização do seu plano de atividades que se traduz em objetivos e metas predefinidos. Esta análise tem como referência
os objetivos estratégicos definidos para o quadriénio 2016-2019. Este documento agrega as atividades realizadas em cada área/polo, tendo como pilar o sistema de
gestão de qualidade que prevê monitorização, avaliação e melhoria contínua da organização. Este documento pretende ainda espelhar o impacto das intervenções
realizadas por esta organização no ano 2018.

Em termos contextuais salientam-se algumas limitações de financiamentos e aumento das exigências das entidades financiadoras e reguladoras que nos colocam
desafios financeiramente puxados. Estas exigências têm um impacto significativo na execução de objetivos da organização, principalmente em termos do seu quadro
de recursos humanos, obrigando a um esforço e monitorização constantes e sistemáticos de modo a podermos antecipar e gerir oportunidades e recursos.

Atendendo aos compromissos anuais assumidos, a APSCDFA atingiu as metas a que se propôs, cumprindo assim aquilo a que se predispôs no ano. Ainda assim, salientase que há objetivos/atividades que dependem de situações externas à organização que por conseguinte acabam por ter um papel preponderante mas dificilmente por
nós controlado.

A direção reitera a necessidade de reinventar soluções para a organização e procurar estratégias criativas que criem recursos para a dinamização de variadas atividades.

Fornos de Algodres, 28 de março de 2019

A direção:
____________________

____________________

____________________

____________________

____________________

José Fernando Tomaz

José Aurélio Veiga

Lúcio Lopes

Américo Feio

Pedro Bidarra
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Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

1. A ORGANIZAÇÃO
A Associação de Promoção Social Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, fundada em 1987, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), com
utilidade pública e certificada pelo nível 1 do referencial da qualidade EQUASS, que tem como principais objetivos:

a) Contribuir para a melhoria de condições de vida e bem-estar da população, através de iniciativas e empreendimentos que apoiem a:
- Infância e juventude, incluindo crianças e crianças e jovens em situação de risco;
- Família;
- Pessoas idosas;
- Pessoas com deficiência e incapacidade;
- Pessoas com doença mental
- Apoio à integração social e comunitária;
- Proteção social dos cidadãos nas eventualidades da doença, velhice, invalidez e morte, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de
subsistência ou de capacidade de trabalho.

b) Planificar, promover, desenvolver, participar e gerir atividades sociais, culturais, desportivas, recreativas, beneficência, radiodifusão, formação e aperfeiçoamento
profissional;

c) Promover atividades inovadoras e integradoras nas tecnologias da informação e comunicação, igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens, bem
como a eliminação de todas as formas de discriminação no exercício das atividades.
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Secundariamente, a APS propõe-se desenvolver os seguintes objetivos:

a) Promover a proteção da saúde, nomeadamente através da prestação de cuidados de medicina preventiva curativa e de reabilitação e assistência medicamentosa;

b) Desenvolver outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores dos objetivos principais e secundários, desde que contribuam para efetivação dos direitos
sociais dos cidadãos;

c) Desenvolver atividades ecológicas e de preservação do meio ambiente;

d) Organizar colóquios, conferências, seminários, assim como apoio na organização de processos e prestação de serviços para a execução dos objetivos atrás referidos.

1.1. SERVIÇOS
POLO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

- Creche: destina-se a acolher crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos, apostando no desenvolvimento integral das crianças, em estreita
relação com os pais, estando atentos a qualquer dificuldade que se manifeste.

- Centro de Atividades e Tempos Livres - CATL (jardim de infância e 1º ciclo): esta resposta social atua ao nível do jardim-de-infância (3 aos 6 anos) e do 1º ciclo (6 aos
10 anos) em separado. O CATL funciona a tempo parcial e visa essencialmente o prolongamento do horário de funcionamento escolar. Encontra-se disponível, a tempo
inteiro, na altura de interrupções letivas (férias de Carnaval, Páscoa, Verão e Natal).
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POLO DA TERCEIRA IDADE

- Centros de dia (Fornos de Algodres; Algodres e Queiriz): proporcionam, durante o dia, a satisfação de necessidades, potencialidades e expetativas dos seus clientes,
conservando-os no meio familiar e social, melhorando a qualidade de vida das pessoas idosas.

- Centros de noite (Muxagata e Queiriz): estes equipamentos sociais permitem o acolhimento noturno e encontram-se dirigidos a pessoas idosas com autonomia que,
durante o dia, permanecem no seu domicílio e que por algum motivo necessitam de acompanhamento durante a noite.

- Serviço de apoio domiciliário: tem como principal objetivo auxiliar os idosos no seu contexto sociofamiliar, garantindo-lhes a continuidade da vida familiar, nas
situações de doença ou impossibilidade de outra ordem, ou indisponibilidade familiar, que habitualmente garantam os cuidados do lar. O SAD encontra-se disponível
nas localidades de Fornos de Algodres, Infias, Algodres, Rancosinho, Cortiçô, Juncais, Vila Soeiro e Queiriz.

- Lar (Sta. Teresa): Constitui uma resposta social desenvolvida em alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para idosos em situação de maior
risco (ou não) de perda de independência e/ou de autonomia. Constituem-se como principais objetivos: atender e acolher pessoas idosas cuja situação social, familiar,
económica e/ou de saúde, não permita resposta alternativa; proporcionar serviços adequados à satisfação das necessidades dos residentes

POLO DA DIFERENÇA

- Centro de atividades ocupacionais: pretende dar resposta na área da deficiência, a pessoas com idade igual ou superior a 16 anos, portadores de deficiência congénita
ou adquirida. Proporciona aos seus utilizadores um leque de atividades diversificadas, bem como um acompanhamento multidisciplinar que através de intervenções
grupais ou individualizadas, visam essencialmente a qualidade de vida e bem-estar bem como a inclusão social das pessoas que a ele recorrem.
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- Centro de Recursos para a Inclusão: tem como principal objetivo “apoiar a inclusão das crianças e jovens com deficiências e incapacidade, através da facilitação do
acesso ao ensino, à formação, ao trabalho, ao lazer, à participação social e à vida autónoma, promovendo o máximo potencial de cada indivíduo, em parceria com as
estruturas da comunidade”. Atualmente dá apoio aos Agrupamentos de escolas de Fornos de Algodres, Mangualde, Celorico da Beira e Penalva do Castelo.

POLO DA INSERÇÃO SOCIOPROFISSIONAL

- Formação Profissional: esta organização desenvolve formação financiada e não-financiada. Ao nível da primeira destacam-se os cursos do POI SE da tipologia de
operação 3.01 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade.
Esta organização pretende, através da formação, assegurar uma educação de base onde o espírito criativo e a curiosidade intelectual sejam estimulados de forma a
promover o aumento das competências pessoais e profissionais da população.

- Gabinete de Inserção Profissional: este gabinete encontra-se a funcionar em estreita parceria com o Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) e suporta a
atuação deste no desenvolvimento de atividades que contribuem para a inserção ou reinserção profissional de desempregados. O principal objetivo deste gabinete é
apoiar os desempregados na definição ou desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, bem como as entidades empregadoras
no que diz respeito a apoio técnico e financeiro.
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1.2. CULTURA ORGANIZACIONAL

• Promover o bem-estar; fomentar a inclusão.

Missão

Visão

Valores

Política da qualidade

• A APSCDFA pretende ser uma organização de referência ao nível
nacional na dinamização de atividades integradoras, sustentáveis,
solidárias e inovadoras em contexto rural, tendo em conta os vários
estratos populacionais que constituem a nossa envolvente.
• Qualidade; ousadia, responsabilidade/compromisso, ética e
cooperação

• A APSCDFA está fortemente comprometida com a implementação da
qualidade e melhoria contínua dos seus serviços e do seu ambinete
organizacional, certos de que a excelência se atinge com o
contributo, participação e satisfação de todas as partes interessadas.
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1.3. ORGANOGRAMA
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2. ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO

1. Sustentabilidade
Assegurar a sustentabilidade da
organização, como uma instituição sólida,
capaz de dar resposta às necessidades de
todas as partes interessadas.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDICADORES

OE1 - Realizar as necessárias diligências para a reconversão do centro de
Licença de utilização para ERPI.
noite de Queiriz em estrutura residencial para idosos (ERPI).

X

OE2 - Recapacitar o centro de noite da Muxagata de modo a este se
tornar economicamente sustentável.

X

Resposta social recapacitada

OE3 - Solucionar o problema da falta de lar residencial para pessoas com Nova resposta social em
deficiência.
funcionamento
OE4 - Identificar as áreas críticas de custos e estabelecer metas anuais
de redução, bem como rentabilizar recursos.

% de redução nas áreas críticas

OE5 - Manter e/ou aumentar os acordos de cooperação com a segurança N.º de acordos com a
social.
segurança social

2. Desenvolvimento e inovação

X
-3%
≥279

OE6 - Realizar candidaturas que visem a obtenção de programas
financiados, que contribuam para a sustentabilidade da organização.

N.º de projetos candidatados

6

OE7 - Continuar a aposta em projetos que permitam inovar em termos
de respostas à comunidade e consequentemente, dar maior enfoque à
organização.

Melhoria das respostas à
comunidade

2

N.º de contactos efetuados no
âmbito deste objetivo

2

Procurar soluções inovadoras de forma a
garantir a continuidade e abrangência dos
serviços, de acordo com as necessidades da
OE8 - Desenvolver ações de benchmarking.
comunidade, bem como dos atuais e
potenciais clientes/significativos.
OE9 - Reforçar e consolidar as parcerias.
3. Orientação para o cliente

META

OE10 - Cumprir pelo menos 80% do plano de atividades socioculturais,
elaborado atendendo às expetativas e necessidades do público-alvo.

Proporcionar experiências impactantes na
trajetória de vida dos clientes/significativos OE11 - Garantir que 100% dos clientes sejam abrangidos pelo plano
e consequentemente na sua qualidade de individual.
vida, garantindo bons patamares ao nível
OE12 - Obter taxas de execução nos planos individuais, em termos
da satisfação dos mesmos.
anuais, iguais ou superiores ao ano imediatamente transato.
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% de novas parcerias

5%

Taxa de execução do plano de
atividades socioculturais

80%

% de clientes com plano
individual

100%

Taxa de execução geral dos
planos individuais dos clientes

ver valor
ano
anterior

EIXO

REALIZADO

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

OE13 - Obter um nível de satisfação de pelo menos 90% colaboradores
igual ou superior a 4.

Taxa de satisfação de
colaboradores

90%
≥4

Nível de motivação de
colaboradores

Superior ao
ano transato

4. Gestão de recursos humanos

OE14 - Utilizar formas de gestão de recursos humanos que promovam a
Promover um quadro de recursos humanos motivação entre colaboradores, de forma a fomentar o espírito de
cooperação e desenvolvimento da organização.
estável e adaptado às necessidades das
respostas sociais e consequentemente, dos
OE15 - Cumprir o plano de formação interno (para os colaboradores),
seus utilizadores, fomentando o
desenvolvimento e o reconhecimento dos abrangendo pelo menos 90% dos recursos humanos da organização.
mesmos.
OE16 - Criar um manual que agregue todos os processos e
procedimentos ao nível da gestão de recursos humanos.

Taxa de colaboradores
abrangidos por ações de
formação

90%

Manual aprovado colocado em
vigor

NA

OE17 - Realizar estacionário da organização, bem como homogeneizar
Estacionário concluído e em
toda a imagem da mesma, de forma a reforçar a imagem da organização. funcionamento.
5. Imagem e comunicação

OE18 - Atualizar documentos de base do sistema de gestão de
qualidade, com recurso à participação de todas as partes interessadas.

Reforçar a imagem organizacional,
promovendo uma comunicação assertiva e
rigorosa.
OE19 - Estabelecer um plano de comunicação interno.

6. Qualidade e melhoria contínua

X

Carta de direitos e deveres
atualizada.
Política da qualidade e valores
atualizados
Plano de comunicação em
vigor

X

OE20 - Otimizar o modelo de apresentação institucional.

Material de merchandising ao
dispor

OE21 - Manter a certificação da qualidade - EQUASS, revalidando os
indicadores em auditoria externa.

Renovação da certificação

NA

Processos e procedimentos
atualizados

X

Apostar na melhoria contínua dos serviços, OE22 - Rever anualmente os processos e procedimentos da qualidade.
realizando diligências que possibilitem
práticas cada vez mais ajustadas.
OE23 - Realizar pelo menos 1 vez por ano auditoria interna às respostas
sociais.
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% de execução do plano de
auditorias internas

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

SUSTENTABILIDADE
Assegurar a sustentabilidade da organização, como uma instituição sólida, capaz de dar
resposta às necessidades de todas as partes interessadas.

3. ACOMPANHAMENTO DO PLANO DE ATIVIDADES

Objetivo

Meta

Realizado

Motivo do desvio

1

Não havia registo de uma parte do terreno onde está
instalado o centro de noite e foi necessário pedir ao
bispo de Viseu uma declaração. Toda esta situação
levou o seu tempo e por isso atrasou o pedido.

1.2. Recapacitar o centro de noite da Muxagata de modo a este se
tornar economicamente sustentável, transformando-o em lar
residencial para pessoas idosas.

1

Teve de se colocar novo projeto pois o anterior não
foi aprovado. Entretanto foi aprovado pela Seg.
Social em Maio e agora é necessário fazer pedido à
câmara.

1.3. Capacitar o edifício do lar de St.ª Teresa, em específico o piso que
se encontra sem utilidade, aumentando a sua capacidade de
instalação.

1

O projeto foi aprovado pela segurança social, no
entanto falta fazer o pedido para aprovação da
câmara.

1.4. Responder às necessidades dos clientes do polo da diferença, a
diversos níveis, nomeadamente a continuidade de serviços para
este público-alvo.

1

Foi aprovada a candidatura ao projeto BPI solidário
2018 em junho e veio o financiamento. Aguarda-se o
projeto, para realização da obra.

1.5. Reduzir em 2% a despesa da organização, através de ações de
controlo financeiro, essencialmente minimizando o desperdício.

-2%

1.6. Manter e/ou aumentar os acordos de cooperação com a
segurança social.

263

1.7. Realizar atempadamente os pedidos de reembolso da formação
financiada, evitando cortes orçamentais superiores a 5%.

-5%

1.1. Realizar as necessárias diligências para a reconversão do centro
de noite de Queiriz em estrutura residencial para idosos (ERPI).

1.8. Executar pelo menos 80% do plano de formação financiada de
acordo com o predefinido.
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Aumento dos preços.

Não foram realizados pedidos de reembolso de 2 em
2 meses.
Houve ações que não iniciaram por falta de
articulação de recursos.

DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
Procurar soluções inovadoras de forma a garantir a continuidade e abrangência
dos serviços, de acordo com as necessidades da comunidade, bem como dos
atuais e potenciais clientes/significativos.

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Objetivo

Meta

2.1. Realizar candidaturas que visem a obtenção de programas
financiados, que contribuam para a sustentabilidade da
organização.

8

Realizado

Motivo do desvio

2.2. Desenvolver o projeto da rede local de intervenção social (RLIS),
realizando atendimentos sistemáticos.
2.3. Executar o programa do Fundo Europeu de Auxílio às pessoas mais
Carenciadas (FEAC-POAMC), servindo pelo menos 40 pessoas por
mês, em articulação com a cantina social.

120

2.4. Manter o Gabinete de Inserção Profissional (GIP), na organização.

1

2.5. Realizar candidatura ao programa “modelo de apoio à vida
independente” com vista à criação do projeto piloto de Centro de
Apoio à Vida Independente (CAVI), apoiando 20 pessoas
anualmente.

1

2.6. Candidatar e implementar um projeto de centro de estudo e
acompanhamento a demências na terceira idade, ao nível da
região do interior.
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A candidatura foi realizada mas até à data ainda não
houve resposta.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
Promover um quadro de recursos humanos estável e
adaptado às necessidades das respostas sociais e
consequentemente, dos seus utilizadores, fomentando o
desenvolvimento e o reconhecimento dos mesmos.

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE
Proporcionar experiências impactantes na
trajetória de vida dos clientes/significativos e
consequentemente na sua qualidade de vida,
garantindo bons patamares ao nível da
satisfação dos mesmos.

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Objetivo

Meta

3.1. Criar sinergias que proporcionem um bom ambiente e uma
boa intervenção de modo a obter uma boa taxa de satisfação
de clientes.

≥4,17

3.2. Implementar planos individuais a todos os clientes da
organização e garantir que os mesmos atinjam uma boa taxa
de execução.

86,8%

3.3. Disponibilizar atividades socioculturais a todos os clientes
executando aquilo que se encontra previsto em plano.

95,1%

4.1. Implementar ações de melhoria de forma a conseguirem
proporcionar um bom ambiente organizacional e
consequentemente manter ou aumentar o nível de
satisfação dos colaboradores.

≥4,17

4.2. Promover um bom acompanhamento aos colaboradores de
modo a fomentar o seu nível de motivação.

3,88

4.3. Cumprir pelo menos 80% do plano de formação interna.

80%

4.4. Promover ações de formação para pelo menos 70% dos
recursos humanos da organização.

70%

4.5. Sensibilizar e acompanhar os colaboradores de modo a
promover o aperfeiçoamento do seu desempenho.

90% nível 4
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Realizado

Motivo do desvio

QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA
IMAGEM E COMUNICAÇÃO
Apostar na melhoria contínua dos serviços, realizando Reforçar a imagem organizacional,
diligências que possibilitem práticas cada vez mais
promovendo uma comunicação
ajustadas.
assertiva e rigorosa.

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Objetivo

Meta

5.1. Cumprir 80% dos objetivos do plano de comunicação.

80%

5.2. Realizar publicações periódicas, de modo a promover os seus
serviços e atividades.

110

5.3. Cumprir o plano de reuniões mensais.

90%

6.1. Promover a contínua sistematização de processos e
procedimentos na organização, realizando ações de controlo e
verificação dos mesmos.
6.2. Cumprir o quadro de revisões documentais do sistema de gestão
de qualidade, implementando as melhorias necessárias aos
processos e procedimentos em vigor.
6.3. Implementar ações que permitam a melhoria contínua dos serviços
da organização, atingindo uma boa taxa de cumprimento do plano
de melhoria.
6.4. Manter a qualidade nos serviços prestados, numa ótima de
melhoria contínua respondendo de forma eficaz às necessidades e
expetativas dos clientes e comunidade.

≤6
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Realizado

Motivo do desvio

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

4. INFORMAÇÃO FINANCEIRA
Comparativo orçamentado / realizado

Conta

61
62
63
64
65
66
67
68
69

71
72
73
74
75
76
77
78
79

Descrição

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e amortização
Perdas por imparidade
Perdas por redução do justo valor
Provisões do período
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento

Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e legados à exploração
Reversões
Ganhos por aumento do justo valor
Outros rendimentos ou ganhos
Juros, dividendos e outros rend. similares

Orçamentado

Realizado

€
€
€
€
€
€
€
€
€

179.270,71
413.443,11
850.164,82
94.870,34
186.961,43
19.349,47

€ 170.815,39
€ 407.759,06
€ 943.309,32
€ 98.802,44
€
€
€
€ 94.221,26
€ 28.138,47

-5.00%
-1,30%
11,00%
4.10%
-98,00%
45.50%

€ 1.744.059,88

€ 1.743.045,94

-0.08%

€
€ 576.327,62
€
€
€ 1.210.419,30
€
€
€
7.469,42
€
3.266,29

€
€ 577.859,82
€
€
€ 1.138.096,41
€
€
€
80.311,05
€
7.086,35

0.20%
-6.40%
960,00%
115,00%

€ 1.797.482,63
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€ 1.803.353,63

Variação (%)

-0.30%

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Na elaboração do orçamento para o ano 2018, a APSCDFA, teve em conta os resultados acumulados ao mês de Setembro do ano 2017.
Pela análise do quadro podemos verificar que superámos, apesar de ligeiramente o objetivo da conta 72 – Prestações de serviços. Com os novos serviços
disponíveis, reforçou a angariação de novos clientes nas várias respostas sociais, permitindo assim um crescimento.
Do lado dos gastos, as contas de gastos com o pessoal e gastos de financiamento, tiveram um aumento algo significativo em relação à previsão, em
contrapartida houve um decréscimo na rubrica outros gasto e perdas.
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Contribuição de cada conta para os resultados

Conta Descrição

2018

%

Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e lagados à exploração
Reversões
Ganhos por aumento do justo valor
Outros rendimentos ou ganhos
Juros, dividendos e outros rend. similares

€
€
€
€
€
€
€
€
€

32.22%
62.90%
4.48%
0,40%

Sub-Total

€ 1.803.353,63

100,00%

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e amortização
Perdas por imparidade
Perdas por redução do justo valor
Provisões do exercício
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.80%
23.40%
54.12%
5.67%
5.40%
1.61%

Sub-Total

€ 1.743.045,94

RENDIMENTOS
71
72
73
74
75
76
77
78
79

577.859,82
1.138.096,41
80.311,05
7.086,35

GASTOS
61
62
63
64
65
66
-67
68
69

19
Promover o bem-estar; fomentar a Inclusão.

170.815,39
407.759,06
943.309,32
98.802,44
94.221,26
28.138,47

100,00%

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Pela observação da tabela, verificamos que a receita da Instituição depende essencialmente dos subsídios destinados à exploração pelas entidades parceiras,
sendo a parcela da receita gerada pela APSCDFA só um pouco mais de 30%. Depreende-se que é necessário continuar a apostar na angariação de novos clientes e/ou
serviços, de forma a reforçar a receita gerada pela organização e diminuir a dependência dos fundos atribuídos por acordos e protocolos.
No que respeita aos Gastos a maior fatia (cerca de 54,12%) destina-se a Gastos com o pessoal, seguindo-se os Fornecimentos e serviços externos, que absorve
cerca de 23,40% do valor dos Gastos.
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Ganhos

Conta

Descrição

72 Prestações de Serviços
7211 Matriculas e mensalidades de Utentes
Infância / Juventude
Terceira Idade
Deficiência
7215 Comparticipação de Utentes
Comparticipação de Utentes
7216 Meios Comp. Diag. Terapeutica
Fisioterapia
Ginásio / Piscina
7217 Outros Serviços
Universidade Sénior
Serviço alimentar a escolas
Cantina Social
Formação
722 Quotizações e Joias
Quotizações e Joias
725 Serviços secundários
Serviços secundários

2018

2017

Variação (%)

€
€
€

44.755,25
411.397,04
32.005,99

€
€
€

42.918,83
426.357,30
18.847,63

4.20%
-3.6%
70%

€

10.593,50

€

9.729,00

8%

€
€

250,00
1.498,23

€
€

537,00
1.576,74

-115%
-5%

€
€
€
€

1.635,00
41.522,88
8.855,00
-

€
€
€
€

2.064,50
42.545,55
23.522,50
-

-25%
-3%
-165%
%

€

170.60

€

174,00

€

25.176,33

€

11.819,50

Sub-Total €

577.859,82

€

580.092,55
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-2%
114%

-0.38%

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

75 Subsídios, doações legados à exploração
7511 Subsídios Centro Distrital
Infância / Juventude
Terceira Idade
Deficiência
7512 Outras Entidades
Instituições Particulares
INR/POAPMC
752 Subsidios de outras entidades
POPH / IEFP

€
€
€

94.719,96
471.379,02
324.929,28

€
€
€

€
€

13.152,46

€
€

€

233.915,69

€

Sub-Total € 1 .138.096,41

87.389,93
414.202,55
317.424,71
-

8.37%
13.80%
2.30%
-%
100,00%

347.854,26

-49,00%

€ 1.166.871,45

-2.50%

Analisados os resultados constatou-se um aumento pouco significativo nas mensalidades no polo da infância e juventude, fruto de um aumento de frequência
no 1.º e 2.º trimestre de 2018, em sentido contrário segue o polo da terceira idade.
A APSCDFA deve continuar a apostar na angariação de novos clientes, como já foi referido e no reforço de outros serviços.
A conta Prestações de Serviços teve, assim uma variação negativa não muito significativa influenciada sobretudo pela receita da Cantina Social. De qualquer
modo temos um saldo negativo de 0,38% em relação ao ano de transato.
No que respeita aos Subsídios, doações legados à exploração, podemos verificar um ligeiro decréscimo de 2,5%, relativamente ao ano de 2017. Decorrente
dos constrangimentos para a abertura dos cursos da tipologia 3.01 – Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidade.
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Resumo Geral (gastos / ganhos)

Conta

Descrição

2018

2017

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Variação (%)

RENDIMENTOS
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Vendas
Prestações de serviços
Variações nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Subsídios, doações e lagados à exploração
Reversões
Ganhos por aumento do justo valor
Outros rendimentos ou ganhos
Juros, dividendos e outros rend. similares

577.859,82
1.138.096,41
80.311,05
7.086,35

Sub-Total € 1.803.353,63

580.092,55
1.166.871,45
32.898,46
3.274,29

0,00%
-0.38%
0,00%
0,00%
-2,50%
0,00%
0,00%
144,00%
115,00%

€ 1.783.136,75

0.58%

€
€
€
€
€
€
€
€
€

146.472,66
35.488,50

-0.47%
6,00%
13.60%
-0.04%
-%
-%
-%
-55,00%
-26,00%

€ 1.667.032,92

4.60%

GASTOS
61
62
63
64
65
66
67
68
69

CMVMC
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o pessoal
Gastos de depreciação e amortização
Perdas por imparidade
Perdas por redução do justo valor
Provisões do exercício
Outros gastos e perdas
Gastos e perdas de financiamento

€
€
€
€
€
€
€
€
€

170.815,39
407.759,06
943.309,32
98.802,44
94.221,26
28.138,47

Sub-Total € 1.743.045,94
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171.612,59
384.015,36
830.598,07
98.845,74
-

Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres

Da análise do mapa de cômputo geral verificamos um ligeiro aumento dos rendimentos em relação ao ano de 2017 na ordem dos 0,58%, que se deve
à atribuição do Prémio pela Fundación Bancária “la Caixa”, BPI.
Do lado dos Gastos, na conta de Gastos com o pessoal, teve um crescimento de cerca de 13,6%, devido ao aumento constante do quadro do pessoal desde
2015.
Por contrapartida, verifica-se que a conta de Outros gastos e perdas e de Gastos e perdas de financiamento tiveram uma diminuição significativa.

Evolução dos gastos com pessoal

Conta

Descrição

2018

2017

2016

2015

€ 943.309,32

€ 830.598,07

€ 780.739,15

€ 745.771,53

€ 943.309,32

€ 830.598,07

€ 780.739,15

€ 745.771,53

63 Custos com Pessoal
Variação salarial

Sub-Total
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CONCLUSÃO

Tendo em conta os resultados obtidos em 2018, podemos considerar que em termos financeiros atingimos os objetivos traçados. Será conveniente salientar
que num ano ainda dominado pela instabilidade económica, as metas a que nos propusemos foram parcialmente cumpridas, apesar do crescimento dos rendimentos,
ser inferior ao aumento dos gastos.

A Direção considera que os resultados obtidos a todos os níveis pela Instituição reforçam a sua estabilidade, quer a nível económico-financeiro, quer ao nível
da quota de mercado detida.
A análise da evolução da atividade nos primeiros meses de 2019 perspetiva, com reservado otimismo, pelo menos a manutenção da situação verificada no
exercício de 2018.
Considera-se que a Instituição está dotada de instalações adequadas para fazer face ao desejável crescimento do volume de negócios.

A Direção, propõe que o resultado líquido positivo do exercício de 2018, no valor de «56.328,79» euros, tenha a seguinte aplicação:
Resultados Transitados..................................«56.328,79 » euros

NOTA FINAL
Aos Sócios, aos Clientes e Utentes, às Entidades e às Empresas que nos honraram com a sua preferência, agradecemos a confiança depositada, que constituiu
importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição.
À Entidade Bancária, que assumiu connosco o risco do negócio, tornando-se parceiro inseparável da nossa jornada, o nosso reconhecimento.
A todos os trabalhadores e prestadores de serviços que contribuíram para o desempenho da Instituição, com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção
expressa o seu profundo agradecimento.
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