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Nota Introdutória
O presente Relatório de Atividades sintetiza o trabalho desenvolvido pelo Centro de Apoio
Social Serra D’ Aire e Candeeiros (CASSAC) durante o ano de 2018 que, nos termos e finalidades
estatutárias, agora se apresenta à Assembleia Geral.
A sua estrutura assenta no plano de ação elaborado para o ano 2018.
Todas as atividades foram desenvolvidas tendo em conta a missão da instituição e os valores
éticos e legais que norteiam a mesma, tendo sempre presente a dignidade da pessoa humana.
A Direção agradece aos utentes, toda a comunidade, aos sócios e a todos os que trabalham na
instituição o seu contributo, empenho e dedicação no desenvolvimento deste projecto e no
esforço para o seu bom funcionamento que garantiu a qualidade das atividades desenvolvidas.
A todos o nosso muito obrigado!
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1. Breve Caracterização da Instituição
O CASSAC tem como missão promover a melhoria da qualidade de vida da população através da
disponibilização de respostas sociais de qualidade.
Atua nas freguesias de São Bento, Serro Ventoso e União de freguesias de Arrimal e Mendiga.
A resposta social Serviço de Apoio Domiciliário destina-se ao acompanhamento de pessoas
idosas em situação de dependência, no seu domicílio, visando a melhoria da qualidade de vida e
retardando a institucionalização. Esta valência incluiu quatro principais serviços: alimentação,
higiene pessoal, higiene habitacional e tratamento de roupa. Paralelamente são prestados
outros serviços como: assistência medicamentosa, apoio na alimentação, serviço de fisioterapia,
serviço de cabeleireira, aquisição de bens e serviços, produtos de incontinência, entre outros,
com o objetivo principal de prestar mais e melhores serviços aos utentes.
Destacámos a personalização e individualização dos cuidados que são prestados no domicílio,
como importante marca do nosso serviço.
Outros Serviços:
Refeições escolares (escolas e jardins de infância): parceria com o Município de Porto de Mós
Banco de Produtos de Apoio: destina-se ao aluguer de ajudas técnicas (cadeiras de rodas,
andarilhos, canadianas). Esta resposta é um serviço para a comunidade e utentes, sendo feito
em parceria com a Associação de Serviço e Socorro Social Voluntário de S. Jorge. Em 2019 o
banco integrará o banco de ajudas técnicas do Município de Porto de Mós, alterando alguns
aspetos do funcionamento (não tem custo, mas destina-se apenas a pessoas em situação de
insuficiência económica), sendo três as entidades parceiras de uma resposta com abrangência
concelhia.
Serviços para a comunidade: fisioterapia, produtos de higiene e incontinência, serviço de
alimentação (take away), doces e salgados e serviço de lavandaria, com vantagens para sócios.
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2. Relatório de atividades e contas
A. Melhorar a sustentabilidade económico-financeira da instituição
Os objetivos traçados relacionados com este tópico não foram totalmente alcançados em razão
do acordo com a segurança social não ter sido revisto por não ter havido candidaturas para o
efeito. Não obstante, a aposta na diversificação de fontes de receita é para manter atendendo
ao retorno obtido. De seguida, sistematizamos os principais resultados, começando por
apresentar o número de pessoas beneficiárias dos principais serviços disponibilizados.
Comunidade
Lavandaria
Alimentação
Mobilidade Ativa
Fisioterapia

Nº pessoas beneficiárias ao longo do ano
11
13
37
49

O quadro que seguidamente se apresenta mostra o número de refeições fornecidas em regime
de take away e que representou vendas no valor de 6804.82€, representando um aumento de
1743.37€ em relação ao ano anterior.

Para além do serviço de take away o CASSAC disponibiliza serviço de doces e salgados para a
comunidade, tendo obtido o valor de 164.02€ em encomendas pontuais; mantemos a posição
quanto à necessidade de divulgar mais este serviço, pois poderá contribuir de forma mais
significativa para a sustentabilidade da instituição. O serviço de lavandaria para o exterior teve
uma expressão de 252.05€. No que respeita aos produtos de higiene e incontinência as vendas
representaram 2713.59€.
Concluímos que os associados são quem menos beneficia das vantagens disponibilizadas pela
instituição, desconhecendo-se se a razão se prende com desconhecimento da existência das
mesmas ou outro motivo. Os resultados mais discriminados são apresentados no final deste
relatório na apresentação de contas.
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O serviço de fisioterapia para a comunidade que cuja evolução apresentamos mais abaixo
representou um encaixe de 4112.00€, o que representou um aumento em relação ao ano 2017.
O valor dos donativos aumentou em 2018 fixando-se em 4.735,20€, não considerando o apoio
do Município para a construção da nova sede.
As ações de angariação de fundos mantiveram-se as mesmas dos anos anteriores (“Pão por
Deus” e Folares), tendo os resultados obtidos sido os apresentados abaixo, numa análise
comparativa dos últimos anos.

No que respeita aos benefícios fiscais mantemos a posição de que deve ser tirado mais proveito
dos mesmos e apostar numa maior divulgação e em esclarecer a comunidade acerca deste
tópico, pois trata-se de uma forma simples de obter encaixe financeiro e não tem tido resultado
expressivo nos últimos anos.
O número de associados baixou em três sócios. O valor das quotas em atraso ascende aos
7.650,00€, apesar de ser enviada carta para que se proceda à liquidação das mesmas. No ano
2018 foram recebidos 2961.00€ em quotas (valor superior ao ano anterior).
Os apoios do IEFP fixaram-se em 5695.43€, sendo respeitantes a um estágio de inserção e a
acertos de processos anteriores.
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B. Diminuir a pegada ecológica da instituição
Ao longo de 2018 o consumo de tinteiro manteve-se. A despesa com água e luz baixou em cerca
de 700€, contudo o consumo de gás aumento em 593.87€.
Com as atividades de animação mantivemos os níveis de reutilização de materiais.
As despesas com combustíveis apesar do ajuste das voltas representou um aumento de
1.104,43€, que também poderá ser explicado pelo aumento do preço dos combustíveis.
A preocupação com a redução da pegada ecológica tem cada vez tem mais importância no
contexto institucional, local e mundial e todos devemos dar o nosso contributo e promover
ações/medidas tendentes à minimização do impacto ambiental.

C. Investimento
Não arrancou a construção da nova sede por razões ligadas a procedimentos jurídicoadministrativos e como tal o valor investido situou-se abaixo do estimado. Ainda assim, o
investimento com a construção da nova sede foi de 57.564.50€.
Neste ponto importa abordar o arranque do projeto de formação profissional aprovado no
âmbito do POISE. Entre setembro e dezembro iniciamos 5 cursos de formação profissional,
recebemos a título de adiantamento do POISE 32.733,21€ e despendemos 6989.36+1906.74

D. Organização e gestão
As despesas com compras dos produtos alimentares, quer por termos mantido a boa relação
qualidade-preço dos produtos, quer porque baixou o número de refeições nas escolas e jardinsde-infância e cantina social.
Quanto à reparação de equipamentos o valor aumentou significativamente; reparação de
viaturas (5157.24€) e equipamentos (4060.23€), mas o desgaste dos equipamentos também vai
sendo maior ao longo do tempo. Terá quer ser reavaliada a questão para ver se podemos
efetuar alguma melhoria.

E. Serviço de apoio domiciliário
O nosso trabalho não faria sentido se não concorresse para o bem estar dos/as clientes. Os/as
utentes mantém ou melhoram a sua autonomia com o apoio do CASSAC, concretamente, pela
melhoria dos hábitos alimentares, cuidados de pessoais e de saúde regulares. O CASSAC preza
pelo apoio à família e ensinos aos mesmos para apoio na prestação dos cuidados que se revela
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um importante suporte e segue em linha de conta com as orientações da segurança social.
Foram atingidos os objetivos propostos ao nível da satisfação dos clientes e manutenção da
qualidade dos serviços prestados.
O número médio de utentes em 2018 foi de 41 representando em mensalidades um valor de
90.549,50€ em mensalidades.

O quadro abaixo apresenta a evolução, bastante equilibrada, do número de utentes ao longo do
ano, não considerando as ausências transitórias. O acordo de cooperação com a segurança
social manteve-se nos 33 utentes, tendo o montante recebido sido de 103.161,96€.

O número de utentes com serviço aos fins-de-semana e feriados aumentou comparativamente
com o ano anterior. A título indicativo apresentamos quadros dos números de refeições
servidas aos utentes com e sem fim de semana.
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A diminuição da solidão, já conseguida com as atividades de animação e também pela presença
diária das funcionárias no domicílio com quem estabelecem relações de proximidade e empatia,
continuou a ser conseguida.
Como é visível pelas tabelas abaixo o serviço de fisioterapia tem vindo a manter o nível de
clientes, o que representou um encaixe de 3.334.25€.

No que respeita às sessões de mobilidade ativa a aderência da população tem vindo a aumentar
ao longo do tempo e apesar do valor cobrado ser simbólico, obtivemos um resultado positivo de
644.00€, em 125 sessões, frequentado por uma média de 25 pessoas nas localidades de
Mendiga e São Bento e onde participam alguns dos utentes de apoio domiciliário.
Ainda relativamente aos serviços prestados aos utentes a diversificação dos serviços prestados
traduz também fontes de receita mais diversificadas. Os serviços complementares prestados
mostram o bom caminho que tem sido trilhado; medicação – mediamos 155 compras;
cabeleireiro – foram efetuados 40 cortes de cabelo o que representou um valor de 200€;
acompanhamento ao exterior – foram realizados 18 acompanhamentos de utentes e tal
representou um encaixe de 514.68€; produtos de higiene e incontinência - o número médio de
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utentes a beneficiar do serviço é de 11 pessoas, tendo sido acompanhadas 137 vendas ao longo
do ano.

F. Recursos humanos
A linha de atuação no que toca aos recursos humanos manteve-se sendo que o jurista de
instituição ficou responsável pelo sistema de avaliação de desempenho.
Os custos com o pessoal aumentaram, em razão sobretudo o aumento do RMMG, tendo
mantido a média de 17 colaboradores ao longo do ano, conforme apresentação de contas
abaixo. Este ponto representa mais de metade das despesas da instituição.

G. Cooperação e parcerias
O protocolo com o Município de Porto de Mós no que respeita ao fornecimento de refeições, foi
mantido, tendo sido confecionadas ao longo do ano 25.685refeições (menos 1897 refeições que
no ano anterior), como mostra a tabela abaixo, tendo sido faturados 72.555,49€.

Como se pode observar pelo quadro abaixo o número total de refeições escolares tem vindo a diminuir
ao longo dos anos pela redução do número de crianças a frequentar as escolas e jardins de infância.

Para além das refeições, mantivemos o protocolo com a Santa Casa de Porto de Mós no que
toca à cantina social: número de refeições – 4592 (menos 2235 que no ano anterior); faturação
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– 11460.00€. De referir que o protocolo terminou no início de dezembro em razão da redução
do número de pessoas apoiadas a nível concelhio, disposição emanada da segurança social.

As restantes parcerias foram mantidas e não se firmaram novas parcerias. Abaixo podemos
verificar a evolução da faturação a clientes ao longo do ano.

H. Comunicação e imagem
Cremos comunicar cada vez mais e melhor e julgamos que o facebook tem sido um bom veículo
que poderá ser mais explorado, mas que também implica recursos humanos.
O website institucional ainda necessita de algumas melhorias que iremos efetuar.
Fizemos reuniões com várias entidades e representamos o CASSAC nos diversos eventos que
fomos convidados. Estabelecemos boas relações com a comunicação social, local e regional;
foram concedidas entrevistas sempre com o objetivo de divulgar a importância da instituição.
No que respeita a eventos, participamos pelo quinto ano consecutivo no Festival Viver
Pedreiras.
Quanto à comunidade e como temos vindo a referir, queremos que o CASSAC seja visto como
um sistema aberto que vive e se subsidia na comunidade onde está inserido, tendo como
responsabilidade social garantir um compromisso de desenvolvimento dessa mesma
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comunidade. Os associados têm um papel importante nesta área e devemos trabalhar com a
comunidade nesse sentido; devemos acreditar no projeto e junto trabalhar para que o mesmo
cresça e se torne mais sustentável.

3. Apresentação de contas
CASSAC - Centro de Apoio Social Serra D'Aire e Candeeiros
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Montantes expressos em Euro

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
31-12-2017 31-12-2016

ACTIVO
Activo não corrente:
Activos fixos tangíveis...........................…….....................................................

143.601,71

140.931,54

500,00

500,00

144.101,71

141.431,54

1.051,19

827,56

Bens do património histórico e cultural...............................................................
Propriedades de investimento............................................................................
Activos intangíveis................................……......................................................
Investimentos financeiros.......................................................……....................
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.......
Activo corrente:
Inventários..................................…….................................................................
Clientes....................................................……....................................................
Adiantamento a fornecedores.................……....................................................
Estado e outros entes públicos......................…….............................................

1.584,35

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.......
Outras contas a receber.........………................................................................
Diferimentos.....................……...........................................................................
Outros activos financeiros........………..............................................................
Caixa e depósitos bancários..............…….........................................................

Total do Activo

172.057,95

180.239,36

173.109,14

182.651,27

317.210,85 324.082,81

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais:
Fundos..................................…….......................................................................

30.725,00

30.725,00

229.126,73

214.818,89

Excedentes Técnicos.............................……….................................................
Reservas...............................……………...........................................................
Resultados transitados..........................……......................................................
Excedentes de Revalorização..............……......................................................
Outras variações nos fundos patrimoniais........................................................
Resultado líquido do período.......................…….................................................

Total do fundo de capital

22.798,96

31.088,27

282.650,69

276.632,16

2.523,58

14.307,84

2.523,58

14.307,84

285.174,27

290.940,00

Passivo:
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Passivo não corrente
Provisões.....................................……................................................................
Financiamentos obtidos................……...............................................................
Outras contas a pagar......................……..........................................................
0,00

0,00

6.629,92

7.435,68

3.717,24

3.244,09

Diferimentos.............……....................................................................................

12.228,74

14.616,44

Outras contas a pagar.........................………....................................................

9.460,68

7.846,60

32.036,58

33.142,81

32.036,58

33.142,81

Passivo corrente
Fornecedores...................……...........................................................................
Adiantamento de clientes........................……....................................................
Estado e outros entes públicos..…….................................................................
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.......
Financiamentos obtidos.......……........................................................................

Outros passivos financeiros...............………....................................................

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

Investimentos
Activos Intangiveis
Despesas de Instalação
Activos Intangiveis em Curso
Adiantamentos Activos Intangiveis

317.210,85 324.082,81

Valor
Inicial
514,82 €
514,82 €

Aquisição

0,00 €
0,00 €

Depreciações
Acumuladas Exercicio
514,82 €
514,82 €

Valor
Liquido

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Activos Fixos Tangiveis
259.156,74 € 18.700,00 € 118.725,91 € 15.529,12 € 143.601,71 €
Terrenos e Recursos Naturais
75.372,34 €
0,00 €
0,00 €
0,00 € 75.372,34 €
Edifícios e Outras Construções
21.829,80 €
0,00 € 20.589,12 €
420,76 €
819,92 €
Equipamento Básico
63.385,57 €
0,00 € 36.891,98 € 6.454,31 € 20.039,28 €
Equipamento de Transporte
70.998,70 €
0,00 € 44.613,53 € 7.715,00 € 18.670,17 €
Ferramentas e Utensílios
0,00 €
Equipamento Administrativo
16.450,18 €
0,00 € 15.511,13 €
939,05 €
0,00 €
Taras e Vasilhame
0,00 €
Animais Produtivos, de Trabalho e de Reprodução
0,00 €
Outras Activos Fixos Tangiveis
1.120,15 €
0,00 €
1.120,15 €
0,00 €
0,00 €
Activos Fixos Tangiveis em Curso
10.000,00 € 18.700,00 €
28.700,00 €
Adiantamentos p/c Activos Fixos Tangiveis
0,00 €
Investimentos Financeiros
Participações de Capital
Obrigações e Títulos de Participação
Empréstimos de Financiamento
Investimentos em Imóveis
Outras Aplicações Financeiras
Imobilizações em Curso
Adiantamentos p/c Inv. Financeiros
Total

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

500,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
500,00 €
0,00 €
0,00 €

260.171,56 € 18.700,00 € 119.240,73 € 15.529,12 € 144.101,71 €
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CASSAC - Centro de Apoio Social Serra D'Aire e Candeeiros
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
Montantes expressos em
Euro

RUBRICAS

PERÍODOS
NOTAS 31-12-2017 31-12-2016

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados..............................................................................................

191.984,39

205.091,71

Subsídios à exploração..........................…...........................................................................

129.309,58

115.611,34

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas...........…..............................

(78.963,13)

(78.168,96)

Fornecimentos e serviços externos......................................................................................

(44.995,13)

(47.985,24)

Gastos com o pessoal...................................................................…....................................

(182.409,63)

(168.576,61)

Outros rendimentos e ganhos...........................…................................................................

3.201,62

4.339,34

Outros gastos e perdas.................................…....................................................................

(75,00)

(123,00)

18.052,70

30.188,58

(15.529,12)

(16.413,93)

2.523,58

13.774,65

Variação nos inventários da produção............….................................................................
Trabalhos para a própria entidade.......…..............................................................................

Imparidade (perdas/reversões)...................…………………................................................
Provisões (aumentos/reduções)............................................…...........................................

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização..........................................................
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos...........…....................................................................

533,19

Juros e gastos similares suportados..............…...................................................................
Resultado antes de impostos

2.523,58

14.307,84

2.523,58

14.307,84

Imposto sobre o rendimento do período..........…...................................................................
Resultado líquido do período
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pensamos ter atingido o grosso dos objetivos a que nos propusemos; tentamos dar resposta às
necessidades dos/as idosos/as e famílias, nas mais diversas solicitações que nos chegaram.
Continuamos a cuidar com competência, o resultado positivo, apesar de pouco dilatado é
mostra do bom trabalho desenvolvido. Pensamos que a diversificação das receitas se mantém
como uma mais valia, para que a dependência financeira dos apoios estatais não seja tão
significativa e também para compensar o facto de os utentes em acordo de cooperação ser
inferior à capacidade de resposta instalada.

A DIREÇÃO
Saul Saraiva (Presidente)

M.ª Clarisse Louro (Vice-presidente)

Jorge Costa (Tesoureiro)

M.ª Delfina Gomes (Secretária)

Dinis Anastácio (Vogal)
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