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                       Introdução

O Centro Social e Paroquial S. Tiago de Silvalde, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, 
inscrita no Livro das Fundações sob o nº 22/90 de 27/12/1989 do livro nº 4 fls 72 verso e 73 da 
publicação em Diário da Republica de 1990/07/04.
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Tem 2 espaços físicos, sitos, um na sede social e outro na Marinha, ambos na Freguesia de Silvalde.

Executa todas as suas obrigações com diligência e uso das melhores práticas emanadas pela Tutela e 
por recomendações de especialistas, dotando os espaços físicos das melhores condições de higiene e 
segurança, e os recursos humanos das melhores qualificações, obtendo o melhor serviço aos n/ 
utentes.

No ano de 2021, conseguimos lidar com a pandemia, sem surtos de COVID19, mesmo com todos os 
constrangimentos que esta impôs.

Já apresentamos a candidatura ao PROCOOP para ampliação de mais 16 utentes em ERPI, cuja 
necessidade é reconhecida pela rede social.

Os resultados obtidos, foram afetados, pelo:

a) ao encerramento de valência de centro de dia, que no primeiro quadrimestre, assistiu 4 utentes em
apoio domiciliário,  no 2º quadrimestre  teve 3  utentes  e setembro 5,  outubro  8 e  14 em novembro e
dezembro; --------------------------------------
b) os gastos com pessoal aumentaram;---------------------------------------
c) os gastos com serviços aumentaram para cumprir todas as instruções emanadas pela Saúde Publica,
nomeadamente na aquisição de EPI, contratação;
c)  A  segurança  social  não  apoiou,  a  valência  de  Centro  de  dia,  como  no ano  anterior,  pois  passou  a
comparticipar  sómente  a  ocupação  efetiva  ao  contrário  do  que  fez  no  exercício  anterior.
---------------------------------------------------
d) A valência creche teve uma média de frequência de 32 utentes para uma capacidade disponível de 37, o
que  afetou  significativamente  as  mensalidades  e  a  comparticipação  da  segurança
social;-----------------------------------------------------------------
e) A valência ERPI, teve uma média de 26 e houve meses em que estiveram vagas de 3 utentes por causa de
planos de confinamento; ----------------------------------------
f) a valência de SAD ficou por uma ocupação média de 36;------------------------
g)  manteve-se  a  resposta  social  da  CANTINA  SOCIAL  embora  com  atividade  bastante
reduzida;-------------------------------------------------------------------

h) houve aumento salarial,  por muita ausência para assistência a filhos em idade pré-escolar, faltas por
confinamento, mas que o projeto MARES reduziu um pouco o impacto.----

i) O exercício de 2021, caracterizou-se pela continuidade operacional das respostas, Creche,  Centro de dia, 
Apoio domiciliário, e ERPI (Lar), além do programa PCACC (distribuição alimentar a pessoas carenciadas).

j) a atividade da instituição, tem sido prejudicada, a vários níveis, incluindo o económico, pela pandemia 
COVID19 que aportou:

–sucessivos confinamentos;

–recursos humanos impedidos de trabalhar pelas vicissitudes de cada agregado familiar e do próprio;

–impossibilidade de admitir novos utentes para respeitar períodos de confinamento;

–cumprimento de regras emanadas pela DGS, incluindo aquisição de materiais específicos para 
acondicionamento alimentar;

–elaboração e implantação de planos de contingência e aquisição de equipamentos e materiais, novos e
específicos;
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–encerramento parcial de valências, e o Centro de dia esteve encerrado em 2 quadrimestres.

Apesar de tudo, não há dívidas á Autoridade Tributária nem à Segurança social não obstante o elevado 
esforço financeiro exigido para continuar com todas as valências em atividade.

A Direção agradece a todos os parceiros, fornecedores, colaboradores, familiares e utentes pelo 
empenho e opção pelos n/ serviços, mantendo-se o desejo de prosseguir na prossecução da ação social 
relevante que o CSPSTS presta, com elevado espírito de solidariedade.

2.   Enquadramento geral e aspetos mais relevantes da atividade em 2021

A Instituição viveu um período dificil a nivel social, económico e financeiro.

A pandemia do Covid19 foi e ainda é uma calamidade a todos os níveis. Tivemos que encerrar 
temporáriamente de centro de dia e, o apoio domiciliário também teve alguns constrangimentos.

A adaptação dos recursos humanos e a aquisição de bens essenciais para o combate à pandemia, causaram 
danos económicos e financeiros, que tudo faz para sobreviver mas que se revela dificil

Cumprimos com todas as regras emanadas pela DGS e lamentamos o impacto do surto causou aos n/ 
utentes e pessoal.

Existiram apoios estatais mas insuficientes para suportar o aumento de gastos.

Numa atividade com mão de obra intensiva, que ultrapassa os 70% das receitas/proveitos, os aumentos 
salariais e obrigações contratuais pesam bastante, mas conseguiu-se gerir os recursos disponíveis mas não 
impedindo o aumento.

Não há apoio, do estado, nos subsídios aos equipamentos fixos ou móveis.

Ajustar, os planos de negócios e de atividade, à nova realidade, continua a ser uma necessidade e obrigação
para defender os legítimos interesses dos n/ clientes e, para não colocar em causa os Valores e Missão da 
Instituição.

A Instituição manteve um esforço enorme, tendo recorrido ao programa MARES, para manter um número 
de efetivos, capaz de responder às necessidades impostas pelos clientes, e simultaneamente, satisfazer os 
requisitos ténicos e número de colaboradores, exigidos pelo Instituto da Segurança Social.

Ao nível das despesas há uma contínua procura de racionalizar os gastos, em especial, com a energia, 
telecomunicações e água o que se tornará dificil pela variável da inflação existente e que se prevê para o 
exercício de 2022.

Ao nível de fornecedores mantêm-se a procura constante de novos parceiros com resultados positivos ao 
nível de preços de aquisição mais reduzidos, mas foi um ano atípico,em que a aquisição de alguns bens, 
sobrepunha a necessidade e a oferta era pouca.

2.1 Além disso, os atuais clientes, no sector sénior manifestam_

a)menos poder de compra dos agregados familiares suprimindo serviços aos contratos de prestação
de serviços, em especial em SAD e CD.
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b)mais necessidade de apoio nos cuidados exigíveis, tais como, no apoio à alimentação, cuidados de
higiene e de locomoção e de recursos humanos;

A população envelhece e as necessidades de recursos humanos  bem como os gastos com pessoal, 
aumentam

Os familiares, mantiveram a retirada dos utentes, como forma de reduzirem encargos e permitir que 
as pensões destes possam ser canalizadas para as necessidades do agregado familiar.

2.2 O sector Junior sofreu uma reestruturação que implicou:

a) redução da capacidade de utilização autorizada na Creche;

atualmente a capacidade é para 37 em creche.

b) A capacidade da valência nem sempre está preenchida em pleno;

c) aumento da concorrência nestas respostas sociais, pelos centros escolares;

Estes fatores contribuem para um aumento exponencial nos gastos com pessoal, como é a base 
salarial, a TSU, diuturnidades e gastos com despedimentos.

2.1. RESPOSTAS SOCIAIS (SETOR SÉNIOR)

No apoio à 3ª idade, o Centro Social de Silvalde , conta com três respostas sociais: 

 a  Estrutura Residencial para Idosos (ERPI), que acolhe o idoso de forma permanente, respondendo a

todas as suas necessidades básicas e promovendo o seu bem estar-estar social, físico e mental;

 o  Centro  de  Dia,  que  garante a  prestação  de  um  conjunto  de  serviços  que  contribuem  para  a

manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar e que tem como objetivos,  proporcionar um conjunto

diversificado de serviços e atividades, em função das necessidades dos seus clientes, nomeadamente: 

Atividades de estimulação cognitiva, de animação e de motricidade;

Refeições, nomeadamente, pequeno-almoço, almoço, lanche (e jantar, quando solicitado);

Transporte;

Higiene pessoal;

Tratamento de roupas;

Convívio, passeios e visitas guiadas;

Entre outras;
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 o  Serviço  de  Apoio  Domiciliário (SAD),  que consiste  na  prestação  de  cuidados  individualizados  e

personalizados  no  domicílio,  a  pessoas  quando,  por  motivo  de  doença,  deficiência  ou  de  outro

impedimento, não possam assegurar temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades

básicas e/ou atividades de vida diária.

2.1.1. Estrutura Residencial para Idosos

Quanto  ao  Lar  de  Idosos,  importa  referir  que  a  resiliência  da  equipa  permitiu  que  esta  Estrutura  se

mantivesse sempre em funcionamento, continuando a preencher a sua capacidade máxima, respondendo

às necessidades apresentadas pelos idosos inscritos e em Lista de Espera.

Garantiu-se  a  prestação  de  cuidados  médicos  e  de  enfermagem,  apoio  psicossocial  e  animação

sociocultural.

Considerar  o  processo  de  envelhecimento  como  um  processo  de  desenvolvimento,  que  exige

aprendizagem, adaptação, participação e, eventualmente, ajuda, é encarar a vida de uma forma construtiva,

fazendo face aos  problemas que vão surgindo,  preservando e  promovendo a  autonomia,  não olhando

apenas às perdas e às dimensões de capacidades físicas ou intelectuais, mas dinamizando ao máximo os

aspetos positivos. 

O  envelhecimento  deve  ser  encarado como uma etapa  natural  da  vida  humana  e  deve  ser  tratado e

respeitado como tal: diferente, mas não insignificante.

Por esse motivo, proporcionar aos idosos um conjunto de atividades diversificadas, potencia a sua aptidão

física e maximiza o contacto social do indivíduo, favorecendo a diminuição de problemas psicológicos, como

a ansiedade e a depressão, tão comuns nessas idades.

Neste  contexto,  a  realização  de  atividades  ocupacionais  diárias  são  de  extrema  importância,  porque

possibilitam:

Promover o bem-estar físico, social, psicológico e espiritual dos utentes;

Combater e contrariar a passividade, o aborrecimento e a solidão; 

Valorizar a experiência dos idosos, os seus saberes melhorando assim a sua capacidade de se sentir úteis e

mais valorizados socialmente;

Permitir aos idosos dar sentido à vida, desenvolver novas aprendizagens e intensificar as possibilidades de

sociabilidade com outros.

Várias são as dificuldades deste processo, pois o grupo de clientes que frequentam as respostas sociais

séniores,  designadamente, Lar de Idosos e Centro de Dia,  compreende pessoas com idades avançadas,

baixa escolaridade, recursos económicos baixos, limitações motoras e, também, do foro psicológico (doença
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Objetivos:
Ajudar os utentes a acompanhar os dias da 
semana, mês e ano;
Estimular a independência e responsabilidade 
através de coisas simples;
Estimular a motricidade fina.

Tem como objetivo:
Proporcionar aos utentes 
independência para 
fazerem as suas anotações;
Estimular a independência 
e responsabilidade através 
de coisas simples.
Estimular a motricidade 
fina;
Ocupar os tempos livres de 
forma ativa.

de Alzheimer, Parkinson e outras perturbações mentais em fase de identificação/avaliação).  

No decorrer do ano de 2021, especialmente no Lar, as atividades desenvolvidas foram idealizadas tendo em

conta tudo o que foi dito anteriormente e organizadas de acordo com as seguintes áreas de animação:

Animação Lúdica;

Expressões Plásticas (pintura, desenho, recortes, colagens, entre outros);

Animação Social e Pessoal (auto-conhecimento, histórias de vida, dinâmicas de grupo);

Comunicação e Expressão;

Animação Cognitiva (jogos de atenção, memória, linguagem e compreensão);

Animação Motora (ginástica, dança, caminhadas, motricidade fina e grossa).

Neste sentido, passamos a apresentar um breve resumo fotográfico,  de alguns trabalhos realizados,  na

sequência das atividades desenvolvidas:

Expressões Plásticas (pintura, desenho, recortes, colagens, entre outros) e Animação Motora (motricidade

fina)
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Objetivos:
Estimular a criatividade;
Estimular a motricidade fina.

Objetivos:
Criar decorações para a Instituição 
sobre o Mar;
Estimular a criatividade;
Estimular a motricidade fina,  a 
precisão manual e a coordenação 
psico-motora.

Objetivos:
Estimular a criatividade;
Estimular a motricidade fina,  a 
precisão manual e a 
coordenação psico-motora.

Objetivos:
Fazer uma Caixinha de Lápis 
Individual para cada utente;
Ocupar os tempos livres;
Estimular a motricidade fina.
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Objetivos:
Criar uma decoração para as 
portas dos quartos do Lar;
Estimular a motricidade fina.

Objetivos:
Criar uma decoração para a Instituição;
Estimular a motricidade fina.

Objetivos:
Criar uma decoração para as portas do lar;
Ocupar os tempos livres de forma ativa;
Estimular a motricidade fina.

Objetivos:
Criar um marcador de livros diferente;
Ocupar os tempos livres;
Estimular a motricidade fina;
Explorar materiais e técnicas.
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Objetivos:
Fazer uma decoração primaveril;
Estimular a motricidade fina;
Explorar materiais e técnicas.

Objetivos:
Estimular a motricidade fina;
Ocupar os tempos livres;
Explorar materiais e técnicas.

Objetivos:
Criar uma identificação diferente e 
origina para as prendas l;
Estimular a motricidade fina;
Ocupar os tempos livres de forma ativa.

Objetivos:
Criar uma pequena lembrança para oferecer 
aos utentes no Natal;
Desenvolver a motricidade fina, a precisão 
manual e a coordenação psico-motora;
Ocupar os tempos livres de forma ativa;
Explorar materiais e técnicas.
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Objetivos:
Criar o seu próprio porta-chaves, uma ideia 
para oferecer aos seus filhos;
Ocupar os tempos livres;
Estimular a motricidade fina;
Estimular a motricidade fina, a precisão 
manual e a coordenação psico-motora.

Objetivos:
Relembrar e vivenciar o Dia dos Namorados;
Ocupar os tempos livres;
Estimular a motricidade fina;
Explorar materiais e técnicas.

Objetivos:
Criar umas cestinhas personalizadas pelos 
utentes;
Ocupar os tempos livres;
Estimular a motricidade fina;
Explorar materiais e técnicas.

Objetivos:
Assinalar a época festiva; 
Decorar a sala de convívio dos nossos utentes;
Ocupar os tempos livres;
Explorar materiais e técnicas.
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Objetivos:
Criar uma malinha para colocar as pulseiras e brincos das 
utentes;
Ocupar os tempos livres dos utentes;
Estimular a motricidade fina. 

Objetivos:
Criar uma caixinha de lápis individual para 
cada utente para fazerem a decoração dos 
seus desenhos;
Estimular a motricidade fina. 

Objetivos
Criar uma lembrança/prenda para a época 
natalícia;
Estimular a motricidade fina. 
Ocupar os tempos livres dos utentes.
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Objetivos:
Estimular a criatividade;
Decorar a sala de convívio de Centro de Dia;
Estimular a motricidade fina, a precisão manual e a coordenação psico-
motora.
Explorar materiais e técnicas.

Objetivos:
Assinalar o Dia Internacional da Mulher;
Mostrar como são importantes na 
sociedade;
Permitir que contem histórias de como 
era ser mulher na adolescência e idade 
adulta;
Relembrar memórias.

Objetivos:
Assinalar o Dia do Pai;
Criar uma lembrança para todos os pais;
Relembrar histórias que aconteceram com os 
seus pais;
Relembrar histórias que aconteceram com os 
seus filhos;
Conhecer melhor uns aos outros;
Partilhar vivências e historias.

Animação Social e Pessoal (autoconhecimento, histórias de vida, dinâmicas de grupo);

13



Objetivos:
Assinalar o Dia da Mãe;
Criar uma lembrança para todas as mães;
Relembrar e partilhar histórias que marcaram o 
seu papel como Mães;
Vivenciar momentos que de alguma forma foram 
inesquecíveis como Mães. 

Objetivos:
Identificar as cores, capacidade de 
memorização;
Ocupar os tempos livres dos utentes.

Objetivos:
Identificar as cores e colocar as mesmas no 
sítio que corresponde a cor;
Criar os seus próprios jogos;
Manterem o seu tempo livre ocupado da 
melhor forma.

Animação

Cognitiva (jogos de atenção, memória, linguagem e compreensão);
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3.1.2.  Centro de Dia

Esta resposta social  só reabriu na 2ª quinzena de Setembro, tendo admitido e integrado os clientes de

forma gradual e ponderada. Em Dezembro, já contávamos com 14 idosos.

A  organização  das  atividades  obedeceu  a  um  plano  comum  com  as  do  Lar,  embora  tivessem  sido

desenvolvidas em espaços distintos.

 3.1.3. Serviço de Apoio Domiciliário

Esta resposta social manteve-se sempre operacional, dando resposta de forma responsável e profissional às

necessidades dos seus clientes, motivo pelo qual foram prestados todos os serviços previstos (alimentação,

higiene pessoal, higiene habitacional e tratamento de roupa). 

Em média, este serviço foi prestado a cerca de 35 clientes.

Importa  salvaguardar  que,  para  além  dos  serviços  aqui  elencados,  no  âmbito  do  Programa  PCACC

(distribuição alimentar a pessoas carenciadas), foram apoiadas 5 pessoas, perfazendo um total diário de

10 refeições.

3.2. RESPOSTAS SOCIAIS (SETOR JÚNIOR)

A resposta social CRECHE, visa promover o desenvolvimento integral da criança, dos 4 meses aos 3 anos.

Importa sublinhar a  importância dos três primeiros anos de vida, que são por excelência um período de

crescimento diário, de desenvolvimento a todos os níveis e de aprendizagens fundamentais para as etapas

futuras,  pelo  que  é  essencial  que  o  educador,  na  qualidade  de  promotor  de  aprendizagens,  crie

oportunidades enriquecedoras e desafiantes para que a criança cresça e se desenvolva globalmente e em

harmonia. 

A qualidade dos serviços prestados em creche deve ir ao encontro desta faixa etária e as experiências que

se proporcionam às crianças na primeira infância devem ser alvo de uma cuidada reflexão de forma a

promover aprendizagens significativas e um desenvolvimento equilibrado. É importante que consigamos

“construir um caminho para que, cada vez mais, as crianças possam ser compreendidas da forma que elas

melhor são capazes de se expressar: através do brincar.” 
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“O brincar … é o instrumento principal pelo qual as crianças aprendem coisas novas e crescem a cada dia, a

todos os níveis: cognitivo, emocional, linguístico, social e motor”. 

Neste  sentido,  apelando sempre ao envolvimento dos pais,  continuamos a implementar e  desenvolver

atividades que respondam a estes imperativos educacionais.

Devido  aos  constrangimentos  impostos  pela  pandemia,  deu-se  continuidade  ao  Projeto  Educativo

anteriormente iniciado e dedicado ao tema “A Natureza”, trabalhando os seguintes subtemas anuais: 

- Ano letivo 2021/2022 – “A alimentação e a Natureza”,

- Ano letivo 2022/2023 – “Cuidar da Natureza”.

É fundamental que as crianças aprendam a respeitar a Natureza, compreendendo que todos dependemos

dos seus recursos e, por isso, devemos usá-los de forma inteligente. Assim sendo, com o sub-tema  “A

alimentação e a Natureza”, pretendeu-se que a criança percebesse o que a natureza pode oferecer para a

saúde e bem-estar da vida humana, assim como o tipo de alimentação para cada animal.

Os objetivos gerais e especificados são trabalhados através de 4 temas:

Tema 1 : A criança é competente ao nível pessoal e social;

Tema 2: A criança é um aprendiz efetivo;

Tema 3: A criança demonstra competências físicas e motoras;

Tema 4: A criança está em segurança e com saúde.

A  organização  da  Creche  e  das  atividades  foram  organizadas  pelo  Corpo  Pedagógico,  mas  como  é

compreensível, por motivos diversos, que também se prendem com o bem-estar e desenvolvimento das

crianças, foi necessário fazer reajustamentos ao inicialmente programado, suprindo sempre que possível, as

necessidades das crianças e do meio envolvente.

Em jeito de conclusão, é de referir que não obstante a existência de alguns constrangimentos relacionados

com o contexto pandémico, tanto no ano letivo 2020/21, como 2021/2022, as 3 salas existentes nesta

resposta social – Berçário, Sala de 1 ano e Sala dos 2 anos, tiveram sempre com o limite máximo da sua

frequência, isto é, 10, 12 e 15 crianças, respetivamente.
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Demonstração Resultados
Exercício findo em 31/12/2021

                   
notas 31-12-21 31-12-20

Vendas e prestação de serviços 1 367,498,44 371,056,76
Prestação de serviços                       367,498,44 371,056,76
Jóias e quotizações

Subsídios, doações e legados á exploração 2 507,780,41 482,427,24
ISS-IP Centros distritais 461,341,22 472,813,20
Outros 46,349,19 9,614,04

Variação nos inventários de produção
Trabalhos para a própria 
entidade
Custo Mercadorias vendidas e 
Cons. 3 -88,548,26 85,714,63

Géneros alimentícios -88,548,26  85,714,63
Materiais de consumo

Fornecimentos e serv. externos 4 -202,204,89 194,862,21
Gastos com pessoal 5 -655,766,86 594,389,48
Ajustamentos de inventário 1,952,79
Imparidades de dívidas a receber
Provisõe
s
Provisões específicas
Aumentos reduções de justo 
valor
Outros rendimentos e ganhos 6 16,858,91 14,109,68
Outros gastos e 
perdas 7 -4,940,05 589,07

Resultados antes depreciações, gastos 
financiamento e impostos  -49,759,51 -7,961,71

Gastos de reversões de depreciação, amort 8 -35,994,42 37,663,95
Resultado Operacional (antes de gastos 
financiamento e impostos)

 
-85,753,93 -45,626,66 

Juros e rendimentos similares obtidos 9 3,415,40 1,288,95
juros e gastos similares 
suportados 10 -469,1 6,1
Resultado antes de impostos   -82,807,63 -44,342,81
Imposto sobre rendimento do período
Resultado Líquido do exercício 11 -82,807,63 -44,342,81
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NOTAS

2021 2020
1.    SERVIÇOS PRESTADOS  464,393,39
        Creche 34,223,70 32,940,95
        Jardim de Infância 5,856,40
        Centro de dia (CD) 14,736,50 31,725,50
        Serviço Apoio domiciliário (SAD) 91,017,50 77,624,00
        ERPI 227,520,74 222,909,91
   

2.       Subsídios á exploração 507,780,41  482,427,24
               Instituto segurança social 447,303,91 472,813,20
       Creche 132,905,40 128,324,59
       Jardim 22,420,53
       Centro de dia 33,988,48 47,513,20
       Serviço apoio domiciliário (SAD) 148,037,70 127,574,12
       ERPI (lar) 137,990,85 139,435,76
       Cantina Social 7,610,00 7,545,00

         Outros
             Instituto Turismo 16,937,53
             Doação     3,054,12    

            outros
9,709,37 6,559,92

3. CMVMC  - Géneros alimentícios
2020

        Custo Mercadorias Vendidas e mat. 
Cons.   
        Géneros alimentares 88,548,26 85,714,63
        Materiais de consumo 88,548,26 85,714,63
            Medicamentos e artigos de saúde
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4.       Fornecimentos e serviços externos
2021 2020

               FORNECIMENTOS E SERVIÇOS 
EXTERNOS 202,204,89  194,862,21
               SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 76,426,57  64,216,97
               Trabalhos especializados 4,426,72 3,190,00
               Publicidade e Propaganda 156,94  
               Vigilância e segurança 4,887,84 4,661,33
               Material didático 538,53 716,97
               Honorários 29,059,20 24,747,80
               Conservação e reparação 31,140,54
                    Edifício 8,780,54 8,267,20
                    Automóveis 16,693,68 15,964,15
                    Equipamentos 11,604,53 6,909,19
               Serviços bancários 278,59 477,3
               Outros
   
               MATERIAIS 37,059,39  45,067,88
               Ferramentas e utensílios desgaste 
rápido 5,310,35 4,178,65
               Material de escritório 1,137,02 2,173,11
               Artigos para oferta 163,91 177,48
               Outros - medicamentos para 
clientes 29,776,41 37,487,95
               Rouparia 671,7 1,050,69
               ENERGIA E FLUIDOS 53,519,4  46,622,60
               Eletricidade 29,598,53 26,140,34
               Combustíveis 8,025,62 6,980,67
               água 4,191,02 4,805,39
               gás 11,704,23 8,696,20
               DESLOCAÇÕES , ESTADAS E 
TRANSPORTES 216,03  406,25
                    Pessoal
                    Utentes 216,03 406,25
                    outros
               SERVIÇOS DIVERSOS 34,983,5  38,548,51
               Rendas e alugueres 564,47 430,5
               Comunicações 7,639,18 5,685,43
               Seguros 9,055,49 14,356,35
               Contencioso e notariado 87,3 292,63
               Limpeza, higiene e conforto 17,612,52 17,783,60
               Outros serviços 24,54

\
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5.      Custos com Pessoal
2021 2020

               Custos com Pessoal 655,766,86  594,721,48
               Remunerações pessoal 443,207,92 411,504,61
               Remunerações certas
               Remunerações adicionais
                    Subsidio de alimentação 25,950,00 26,090,00
                    
                    Diuturnidades 19,562,81 20,015,99
                    Subsidio de turno 7,300,42 10,359,34
               Encargos sobre remunerações 118,806,86 99,636,54
               Seguros 7,743,36 7,343,8
               Gastos de ação social      
               Outros custos com pessoal (MARES) 33,195,49
                     Cessação contratos   
                     Outros

6.      outros rendimentos e ganhos
2021 2020

               Outros rendimentos e ganhos 14,109,68  13 190,98
               Rendimentos suplementares
               Descontos pronto pagamento 573,94 1 814.02
               Sinistros
               Outros rendimentos e ganhos
               Correções relativas a anos anteriores 1,960,46
               Outros rendimentos e ganhos 350 100,00
               Donativos
               imputação subsídios 11,225,28 11276,96

7. Outros gastos e perdas
2021 2020

        Outros gastos e perdas 589,07  3791,69
               Impostos 75,89 240.00
               Taxas                 117,90
               Abates
               Correções anos anteriores  471,18       1992,82
               Quotizações 12 512.00
               Multas e outras penalidades
              donativos 30 50.00
               Outros 0 878,97
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8.       gastos/reversões de depreciação e amortizações

               Gastos de depreciações e 
amortizações 2021 2020
                    Ativos fixos tangíveis 35,994,42 37,663,95
                         Edificios e outras construções 32,992,92 30,792,32
                         Equipamento básico 2,787,47 4,577,60
                         Equipamento transporte 0 2,080,00
                         Ferramentas 214,03 214,03
                         Equipamento administrativo
                         Outros ativos fixos tangíveis
                Ativos fixos intangiveis    

2021 2020
9.         Juros e rendimentos similares obtidos 18,811,70 1,288,95

                Juros e rendimentos similares 
obtidos 15,093,30
DONATIVOS 3,415,40 1,288,95

2020
10.       Juros e gastos similares suportados 5,254,95   667,46

               Juros e rendimentos similares 
suportados 10,41
                Outros gastos                                         5,254,95 657,05
 

2021 2020
11.        Resultado líquido do exercício -82,807,63 -44,342,81

             Resultado líquido do exercício -82,807,63 -44,342,81
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 final 2021 final 2020

Creche jardim Infância SAD

2021 2020 2021 2020 2021 2010

Vendas e Serviços prestados 375 108,44 371 056,76 34 223,70 32,940,95 encerrado 5,856,40 91 017,50 85.236,34

quotas utilizadore 5,856,00 91 017,50 85.236,34

Subsidios, doações e legados á exploração 507 780,41 482 427,24 141 023,57 128,935,42 23,031,36 149 979,56 133.404,30

   ISS - IP Centro Distrital de Aveiro 461 341,22 472 813,20 132 905,40 128,935,42 23,031,36 143 803,32 132.008,59

   Outros   46 349,19     9 614,04          6 176,24  1.395,71

Custo Mercadorias Vendidas e Consumidas   -88 548,26   85 714,63 -26 773,93 4,703,70 485,07 - 21 056,73 15.622,74

   Géneros alímentícios  -88 548,26   85 714,63 -13 301,26 4,703,70 485,07 15622,74

Fornecimentos e Serv Externos -202 204,89 194 862,21 -150332,8 15,106,34 14,086,65 -51 451,79 33.363,46

Gastos com Pessoal - 655 766,86 594 389,48 145,119,33 18,692,00 -166 414,33 119.177,80

Aumentos/reduções de justo valor      1 952,79  

Outros rendimento e ganhos    16 858,91   14 109,68 394,73 392,09 1 814,88 18,80

Outros gastos e perdas     -4 940,05 589,07 -8,77 102,28 99,98 -12,02 916,10

Resultados a. de deprec. gastos de financ. E 
impostos    -49 759,51 -7,961,71 -15 172,49 -2,760,55 5,916,15 3 877,07 49.579,34

Gastos/reversões de depreciação e amorti    35 994,42 37,663,95 -11 294,68 4.766,13 6.528,55 -653,59 428,06

Resultado operacional (antes de gastos de 
financia.)  -85 753,93

       
-45,625,66 -26 467,17 -7,526,68 -612,4 3 223,48 49.151,28

Juros e rendimentos similares obtidos     3 415,40 1,288,95  1 292,08 257,81 257,79 683,08 151,68

Juros e gastos similares suportados -469,1 6,1 -117,11 1,26 1,21 -60,82 133,48

Resultado antes de impostos  -82 807,63 -44,342,81 -25 292,20 -7,270,13 -355,82 3 845,74 49,169,48

Imposto sobre rendimento do período     

Resultado líquido do período  -82 807,63 -44,342,81 -25 292,20 -7,270,13 -355,82 3 845,74 49,169,48
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Final 2021 FINAL 2020

centro de dia ERPI PACC

2021 2020 2021 2020 2021 2020

Vendas e Serviços prestados 375 108,44 371,056,76  14 736,50 31,725,50 227 520,74 222,909,91

quotas utilizadores 371,056,70  31,725,50 222,909,21 7 610,00 7,545,00

Subsidios, doações e legados á exploração 507 780,41 482427,24   40 164,72 48,124,03 176 612,56 144,719,07

   ISS - IP Centro Distrital de Aveiro 461 341,22 482,427,24  33 988,48 48,124,03 146 409,64 144,719,07

   Outros   46 349,19    6 176,24 30 202,92

Variação nos inventários de produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo Mercadorias Vendidas e Consumidas   -88 548,26 85,714,63 -12 210,79 5,867,49 -27 503,81 48,901,55 -1 000,00 4,134,71

   Géneros alímentícios  -88 548,26 85,714,63 34,200,39 48,901,55 - 4,134,71

   Materiais de consumo -202 204,89

Fornecimentos e Serv Externos - 655 766,86 194862,21  -21 104,35 61,721,69 -88 851,70 88,253,32 -16 495,79 14,334,31

Gastos com Pessoal      1 952,79 594,389,48  -30 915,78 61,821,69 -306127,38 262,132,50 -1 976,57 1,223,21

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimento e ganhos    16 858,91 14,109,68 2 909,75 3,309,01 14 087,07 8,155,31

Outros gastos e perdas     -4 940,05 589,07 -4,37 99,98 -4 837,92 176,31 -77,07 8,24

Resultados a. de deprec. gastos de financ. E
impostos    -49 759,51 -7,961,71 -6 424,32 -18,831,01 -20 100,34 -23,679,39 -11 939,43 -12,155,47

Gastos/depreciação e amGastos/reversões 
de depreciação e amortiz    35 994,42 37,663,95 -7 462,93 -7 346,60 -16 583,22 -18 400,54

Resultado operacional (antes de gastos de 
financia.)  -85 753,93 -45,625,66 -13 887,25 -26,177,81 --36 683,56 -42,079,93 -11 939,43 -12,322,47

Juros e rendimentos similares obtidos     3 415,40 874,38 683,08 257,79 757,16 257,77

Juros e gastos similares suportados -469,1 667,46 -225,02 1,21 -65,35 1,21

Resultado antes de impostos  -82 807,63 -44,342,81 -13 429,99 -25,921,23 -35 991,75 -41,823,37 -11 939,43 -12,322,47
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Imposto sobre rendimento do período   

Resultado líquido do período  -82 807,63 -44,342,81 -13 429,99 -25,921,23 -35 991,75 -41,823,37 -11 939,43 -12,322,47
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