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Mensagem da Direção 

 

No ano de 2021 foram prosseguidos os objetivos de rigor e contenção.  

Este revelou ser um ano igualmente, ou até mais difícil, do que o anterior. Se por um lado 

já não estávamos em total “desconhecimento” no que refere ao Covid-19 e suas exigências, por 

outro, assumíamos a responsabilidade que nos era incutida pelo facto de ainda não termos 

enfrentado um surto na instituição e, por isso, o dever de manter o rigor da implementação das 

medidas de proteção. Aliado a isto tínhamos o compromisso de atingir os objetivos aos quais nos 

propusemos. 

O relatório, que hoje apresentamos, bem como o respetivo registo de atividades, é 

resultado de um forte planeamento que permite verificar o desvio face ao planeado. 

Consideramos que as estratégias definidas para o ano de 2021 não foram, mais uma vez, 

conseguidas em pleno uma vez que a pandemia não nos permitiu. 

No entanto, foi um ano de trabalho, de esforço e de cumprimento. O caminho vai-se 

fazendo, por vezes de forma mais rápida e linear, por vezes com alguns sobressaltos, mas sempre 

com o espírito de total dedicação e em prol de quem nos procura. Os nossos utentes. 

Por fim, agradecemos a toda a equipa da instituição, demais corpos sociais, sócios, 

parceiros, fornecedores e sobretudo aos nossos utentes/clientes, a quem prestamos os nossos 

serviços e nos permitem ter sempre o foco na melhoria contínua. 

 

A direção 

 

“Você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão 

resultados.”  

(Mahatma Gandhi) 
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1. Balanço 

 

 (montantes expressos em Euros) 

 

 

 

 

 

RUBRICAS  
 

DATAS 

2021 2020 

ATIVO   

Ativo não corrente   

Ativos fixos tangíveis 322 845,16 335 327,73 

Outros créditos e ativos não correntes 1 236,21 900,51 

 324 081,37 336 228,24 

Ativo corrente   

Inventários 914,24 1 339,80 

Créditos a receber 27 106,46 13 434,19 

Estado e outros entes públicos 860,17 544,74 

Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / 

associados / membros 
1 224,00 793,00 

Diferimentos 4 830,90 5 976,26 

Caixa e depósitos bancários 440 110,77 343 742,85 

 475 046,54 365 830,84 

Total do ativo 799 127,91 702 059,08 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   

Fundos patrimoniais   

Resultados transitados 388 539,56 330 425,42 

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 262 695,00 270 570,00 

   

Resultado líquido do período 89 429,84 58 114,14 

Total dos fundos patrimoniais 740 664,40 659 109,56 

Passivo   

Passivo não corrente   

   

Passivo corrente   

Fornecedores 7 999,75 5 253,04 

Estado e outros entes públicos 6 427,51 7 447,64 

Diferimentos 3 944,30 128,00 

Outros passivos correntes 40 091,95 30 120,84 

 58 463,51 42 949,52 

Total do passivo 58 463,51 42 949,52 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 799 127,91 702 059,08 
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2. Demonstração de Resultados 

 

 

 

 

 

     (montantes expressos em Euros) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

RENDIMENTOS E GASTOS 
PERÍODOS 

2021 2020 

Vendas e serviços prestados 222 175,54 166 373,40 

Subsídios, doações e legados à exploração 114 347,43 135 535,06 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (51 871,20) (41 719,21) 

Fornecimentos e serviços externos (40 534,07) (41 175,30) 

Gastos com o pessoal (154 068,29) (153 253,89) 

Aumentos/reduções de justo valor 30,15 16,23 

Outros rendimentos 16 850,71 20 841,13 

Outros gastos (1 217,88) (478,98) 

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos 105 712,39 86 138,44 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (16 438,07) (28 024,30) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 89 274,32 58 114,14 

Juros e rendimentos similares obtidos 176,21  

Juros e gastos similares suportados (20,69)  

Resultado antes de impostos 89 429,84 58 114,14 

Resultado líquido do período 89 429,84 58 114,14 
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3. Demonstração de Fluxos de Caixa 

 

     (montantes expressos em Euros) 

 

 

 

  

 

RUBRICAS 
PERÍODO 

2021 2020 

Fluxos de caixa das atividades operacionais   

Recebimentos de clientes e utentes 
 

221 040,36 161 477,56 

Pagamentos a fornecedores  

 
84 706,44 88 776,17 

Pagamentos ao pessoal 154 767,54 152 568,53 

Caixa gerada pelas operações (18 433,62) (79 867,14) 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento  

 
(16,13)  

Outros recebimentos/pagamentos  

 
118 947,09 143 120,89 

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 

 
100 529,60 63 253,75 

Fluxos de caixa das atividades de investimento   

Pagamentos respeitantes a: 

 
  

Ativos fixos tangíveis 

 
3 955,50  

Investimentos financeiros  

 
537,70 372,90 

Recebimentos provenientes de: 
 

  

Ativos intangíveis 

 
 136,74 

Investimentos financeiros  

 
232,15  

Subsídios ao investimento 

 
 5 625,00 

Juros e rendimentos similares  

 
166,21 829,23 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 

 
(4 094,84) 6 218,07 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento   

Pagamentos respeitantes a: 

 
  

Juros e gastos similares  
 

66,84 189,25 

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 

 
(66,84) (189,25) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 

 
96 367,92 69 282,57 

Caixa e seus equivalentes no início do período 

 
343 742,85 274 460,28 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 

 
440 110,77 343 742,85 
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4. Demonstração de Alterações de Fundos Patrimoniais 

 

 

     (montantes expressos em Euros) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

DESCRIÇÃO NOTAS Fundos 
Excedentes 

técnicos 
Reservas 

Resultados 

transitados 

Excedentes 

de 

revalorização 

Ajustamentos 

/ outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais 

Resultado 

líquido do 

período 
Total 

Interesses 

que não 

controlam 

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2021   6 
 

 

 
   330 425,42  270 570,00 58 114,14 659 109,56  659 109,56 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 
 

 

 
          

Outras alterações reconhecidas nos fundos 

patrimoniais 
 

 

 
   58 114,14   (58 114,14)    

                                                                                    

7 
 

 

 
   58 114,14  (7 875,00) (58 114,14) (7 875,00)  (7 875,00) 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO          8 
 

 

 
      89 429,84 89 429,84  89 429,84 

RESULTADO INTEGRAL                      9=7+8 
 

 

 
      81 554,84 81 554,84  81 554,84 

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO 

PERÍODO 
 

 

 
          

Subsídios, doações e legados 
 

 

 
     (7 875,00)  (7 875,00)  (7 875,00) 

                                                                                 

10 
 

 

 
          

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2021                                                                          

6+7+8+10 
 

 

 
   388 539,56  262 695,00 89 429,84 740 664,40  740 664,40 

 

DESCRIÇÃO NOTAS Fundos 
Excedentes 

técnicos 
Reservas 

Resultados 

transitados 

Excedentes 

de 

revalorização 

Ajustamentos 

/ outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais 

Resultado 

líquido do 

período 
Total 

Interesses 

que não 

controlam 

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020   1 
 

 

 
   268 288,74  272 820,00 62 136,68 603 245,42  603 245,42 

ALTERAÇÕES NO PERÍODO 
 

 

 
          

Outras alterações reconhecidas nos fundos 

patrimoniais 
 

 

 
   62 136,68  (2 250,00) (62 136,68) (2 250,00)  (2 250,00) 

                                                                                    

2 
 

 

 
   62 136,68  (2 250,00) (62 136,68) (2 250,00)  (2 250,00) 

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO          3 
 

 

 
      58 114,14 58 114,14  58 114,14 

RESULTADO INTEGRAL                      4=2+3 
 

 

 
      55 864,14 55 864,14  55 864,14 

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO 

PERÍODO 
 

 

 
          

                                                                                    

5 
 

 

 
          

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020                                                                        

6=1+2+3+5 
 

 

 
   330 425,42  270 570,00 58 114,14 659 109,56  659 109,56 
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5. Relatório de Gestão 

A Associação de Melhoramentos e Bem Estar Social de Santa Eufémia – AMBESSE, pessoa coletiva 

número 503617628, é uma Pessoa Coletiva de Utilidade Pública, conforme publicação em Diário 

da República nº 275/98 - III série de 27/11/1998. Tem a sua sede na Rua Nossa Senhora da 

Conceição nº 265, 2420-362 Santa Eufémia, freguesia de Santa Eufémia e Boavista, concelho de 

Leiria. 

O registo definitivo como Instituição Particular de Solidariedade Social foi lavrado pela inscrição 

nº 81/98, a fls.92 e verso no Livro nº 7 das Associações de Solidariedade Social desde 13 de 

dezembro de 1996. 

Através do presente Relatório de Gestão, a Direção pretende apresentar aos seus associados e 

demais interessados, a evolução da situação económico-financeira da AMBESSE, destacando os 

principais fatores patrimoniais, situação líquida e performance económica. 

As presentes demonstrações financeiras reportam-se à data de 31 de dezembro de 2021.  

Os pontos seguintes evidenciam a evolução económico-financeira, assim como os resultados da 

atividade alcançados durante o exercício em análise.   

 

5. Análise Económica e Financeira   

5.1 Ativo 

Em termos globais, o ativo ficou marcado por um aumento de 97.069 Euros entre o valor 

verificado em 31/12/2020 e 31/12/2021, sendo que em 31/12/2020 o total do ativo era de 

702.059,08 € e em 31/12/2021 de 799.127,91 €.  

Ao nível do Ativo Não Corrente, verificou-se uma diminuição de 12.147 Euros resultante das 

depreciações do exercício, sendo que a principal componente desta rubrica que em 2020 

ascendia a 336.228,24 € e em 2021 a 324.081,37 €, se refere a terrenos e recursos naturais cujo 

valor ascende a 224.820 Euros. 

Os outros ativos não correntes dizem respeito a Fundos de Compensação do Trabalho. 
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No campo do Ativo Corrente, verificou-se um aumento de 109.216 Euros entre 2020 e 2021, 

cifrando-se em 365.830,84 € e 475.046,54 €, respetivamente. Relativamente a esta rubrica, 

destacamos as componentes: 

• Créditos a receber: 

o Saldo de clientes e utentes de 11.076 Euros 

o Devedores por acréscimos de rendimentos, compreende nomeadamente, 

importâncias a receber do programa Classes de Mobilidade (1.600 Euros); 

contrato programa com o Município de Leiria para habitação social (8.991 

Euros) e do protocolo com o IEFP relativo a Estágios Profissionais/CEIS (3.716 

Euros). 

• Realce para o saldo devedor de associados de 1.224 Euros 

• Caixa e Depósitos Bancários que apresenta um saldo de 440.110,77 €, o que representa 

um aumento de cerca de 96.368 Euros face ao ano transato. 

 

5.2 Fundos Patrimoniais 

Os fundos patrimoniais com 740.664,60 €, evidenciam um aumento de 81.555 Euros 

comparativamente ao exercício de 2020 em que apresentavam o valor de 659.109,56 €. 

Verificou-se a aplicação do Resultado Líquido do Exercício de 2020, no montante de 58.114,14 €, 

tendo o mesmo sido imputado à rubrica de resultados transitados.  

Adicionalmente, a rubrica de outras variações nos fundos patrimoniais evidencia uma diminuição 

de 7.875 Euros, correspondente à imputação ao exercício da quota parte dos subsídios ao 

investimento. 

Destaque ainda para o Resultado Líquido do exercício no montante de 89.429,84 € que compara 

com o RLP de 2020 que ascendeu a 58.114,14 €. 

 

5.3 Passivo 

Comparando o exercício de 2021 com o exercício transato verifica-se um ligeiro aumento na 

ordem dos 15.514 Euros ao nível do passivo, totalizando 58.463,51 € em 31 de dezembro de 2021 

enquanto que o exercício de 2020 registou um passivo de 42.949,52 €, sendo de relevar quanto 

a esta rubrica, os seguintes pontos: 

• Passivo corrente 

• Fornecedores – relativamente a esta rubrica destacamos o prazo médio de 

pagamento que em 2021 se situa nos 32 dias. 

• Estado e outros entes públicos – valor correspondente a contribuições e impostos 

de dezembro, pagos em janeiro de 2022 
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▪ Outros Passivos Correntes 

 

• O principal saldo desta rubrica respeita à estimativa de remunerações a liquidar e 

outros acréscimos de gastos no montante de cerca de 30.964 Euros. 

• Regista ainda o valor de cerca de 9.125 Euros, referente a contrato programa com 

o Município de Leiria em obra de habitação social.  

 

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos 

seguintes itens do balanço: 

 

 
 

Histórico de evolução dos balanços dos últimos 6 exercícios: 

 

 
 

 

RUBRICAS 2021 2020 

Ativo não corrente 324 081,37 41 % 336 228,24 48 % 

Ativo corrente 475 046,54 59 % 365 830,84 52 % 

Total ativo 799 127,91  702 059,08  
 

 

RUBRICAS 2021 2020 

Capital Próprio 740 664,40 93 % 659 109,56 94 % 

Passivo não corrente 0,00 0 % 0,00 0 % 

Passivo corrente 58 463,51 7 % 42 949,52 6 % 

Total Capital Próprio e Passivo 799 127,91  702 059,08  
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ativo não Corrente 246.080,63     348.589,81     337.103,17     363.863,41     336.228,24     324.081,37            

Ativo Corrente 181.611,31     179.248,64     236.052,29     283.748,35     365.830,84     475.046,54            

Ativo Total 427.691,94 527.838,45 573.155,46 647.611,76 702.059,08 799.127,91      

Passivo não Corrente -                    -                    -                    -                    -                    -                           

Passivo Corrente 20.296,68        59.027,75        18.652,70        44.366,34        42.949,52        58.463,51               

Passivo Total 20.296,68   59 .027,75   18 .652,70   44 .366,34   42 .949,52   58 .463,51        

Capital  Próprio 407.395,26 468.810,70 554.502,76 603.245,42 659.109,56 740.664,40      

Balanços
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5.4 Rendimentos 

 

Em 2021, o total dos rendimentos evidencia um significativo crescimento, cerca de 30.814 Euros 

relativamente a 2020. Comparativamente, 2021 regista um valor de rendimentos que ascendeu 

a 353.580,04 €, enquanto que 2020 os rendimentos ascenderam a 322.7655,82, (+ 9,55 %), como 

melhor se compreende nos quadros seguintes: 

 

 

No que concerne à rubrica de Serviços Prestados, o exercício de 2021 registou uma variação 

positiva de mais 55.802 Euros, atingindo um total de 222.175,54 € enquanto que em 2020 

registou um total de 166.373,40 €, ou seja (mais 33,54 %). 

No aumento, destacam-se as prestações de serviços relacionados com o fornecimento de 

refeições escolares, mais 17.594 Euros; com o programa AAAF conforme acordo estabelecido 

com a Junta de Freguesia, cujo aumento ascendeu a 34.057 Euros. Realce ainda para o aumento 

dos rendimentos provenientes da resposta social de Centro de Dia, que registou um crescimento 

de 20.910 Euros. 

Contudo, os rendimentos provenientes da resposta social de SAD evidenciam, comparativamente 

ao ano anterior uma diminuição de cerca de 15.986 Euros, ou seja, menos 19,4 %, tendo atingido 

66.422 Euros, de acordo com os quadros seguintes:   
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Ao nível dos Subsídios, Doações e Legados à Exploração, o exercício 2021 registou um total de 

114.347,43 € o que representa uma diminuição e cerca de 21.188 Euros. De salientar o aumento 

dos subsídios atribuídos pelo Município de Leiria (Classes de Mobilidade), IAPMEI e SMAS, bem 

como dos valores recebidos de donativos e da consignação de IRS. 

Em contraponto, regista-se a diminuições de 100 % dos subsídios atribuídos relacionados com a 

COVID-19. A diminuição dos valores transferidos pelo IEFP, resultam dos protocolos estabelecidos 

de apoio à contratação quanto aos programas de CEIS e Estágios Profissionais, conforme 

evidenciado infra:  

 

dez-21 % dez-20

QUOTAS 2.205,00 -13,39% 2.545,75

REFEIÇÕES ESCOLARES 60.079,93 41,41% 42.485,50

PROGRAMA AAAF/RECURSOS HUMANOS 59.925,28 131,65% 25.868,45

REFEITÓRIO 127,50 -77,23% 559,99

MENSALIDADES UTENTES SAD 66.421,83 -19,40% 82.407,96

MENSALIDADES UTENTES CENTRO DE DIA 33.416,00 167,21% 12.505,75

PRESTAÇÕ ES DE SERVIÇOS 222.175,54 33,54% 166.373,40

Descrição
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A rúbrica de Outros Rendimentos e Ganhos denota uma ligeira diminuição de cerca de 3.151 

Euros, tendo ascendido a 16.860,71 €, menos 15,75 % do que em 2020 em que totalizou 

20.011,90 €.  

Com referência à sub-rubrica de rendimentos suplementares, destaca-se um crescimento de 100 

% relativamente a 2020, cujos rendimentos provêm da participação na “Aldeia de Natal” com 

2.141 Euros e da venda de madeira de 1.500 Euros. As correções favoráveis de exercícios 

anteriores referem-se ao recebimento de quotas de anos anteriores e à atualização da 

comparticipação da segurança social para a valência de SAD respeitante a 2020. O valor dos 

subsídios aio investimento não registou qualquer variação, como a seguir se indica: 

 

  

 

Relativamente à rúbrica juros, dividendos e outros rendimentos, os valores apresentados 

referem-se juros recebidos, tendo em conta a periodização das aplicações financeiras:  

dez-21 % dez-20

COMPARTICIPAÇÃO SEG SOCIAL  - SAD 99.727,44 -0,73% 100.465,20

COVID 19 - APOIO À FAMÍLIA - SS -100,00% 2.101,38

ADAPTAR SOCIAL + - SS -100,00% 7.977,34

MUNICÍPIO LEIRIA - APOIO COVID 19 -100,00% 2.500,00

MUNICÍPIO LEIRIA - CLASSES MOBILIDADE 3.200,00 33,33% 2.400,00

JUNTA FREGUESIA -100,00% 25,00

IEFP 6.081,74 -63,37% 16.603,50

IAPMEI 126,75 100,00%

SMAS 100,00 100,00%

DONATIVOS 3.141,03 58,60% 1.980,44

CONSIGNAÇÃO IRS 1.970,47 32,94% 1.482,20

SUBSÍDIOS E DO NATIVOS À EXPLORAÇÃO 114.347,43 -15,63% 135.535,06

Descrição

dez-21 % dez-20

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 3.641,36 100,00%

DESCONTOS DE PP 10,00 100,00%

CORRECÇÕES FAVORAVEIS EXERC.ANTERIORES 5.101,67 -26,69% 6.958,63

IMPUTAÇÃO SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS 7.875,00 0,00% 7.875,00

OUTROS NÃO ESPECIFICADOS - INDEMNIZAÇÃO 232,68 -95,51% 5.178,27

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 16.860,71 -15,75% 20.011,90

Descrição
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5.5 Gastos 

Os gastos totais ascenderam, em 2021, a 264.150,20 €, o que, comparativamente a 2020, 

representa uma diminuição de cerca de 501 Euros (menos 0,19 %), ano em que atingiram 

264.651,68 €, de acordo com as tabelas abaixo: 

Em valor:

 

 

Em termos percentuais: 

  

dez-21 % dez-20

JUROS OBTIDOS 166,21 -79,96% 829,23

JUROS, DIVIDENDOS E OUT.RENDIM. 166,21 -79,96% 829,23

Descrição
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A rúbrica de custo dos géneros alimentares atingiu o montante de 51.871,20 €, representando 

um aumento de cerca de 10.152 Euros, comparativamente a 2020 (+ 24,33 %), tendo sido 

confecionadas cerca de 43.554 refeições: 

  

 

No que concerne aos Fornecimentos e Serviços Externos, atingiram o montante de 40.534,07 €, 

o que representa uma redução de cerca de 1,56 % (menos 641 Euros) face a 2020 em que 

atingiram 41.175,30 €.  

Adicionalmente, destacamos o aumento verificado nas rubricas de eletricidade, combustíveis, 

água, gás e gastos com produtos de higiene e limpeza e EPIs. 

Em sentido contrário, destaca-se a diminuição dos gastos associados aos trabalhos 

especializados, conservação e reparação, ferramentas e utensílios, material de escritório, 

despesas de comunicação e seguros.   

 O mapa infra evidencia a evolução das principais rubricas dos FSE: 

dez-21 % dez-20

GÉNEROS ALIMENTARES 51.871,20 24,33% 41.719,21

CUSTO MERC.VEND.E MAT.CONSUMID. 51.871,20 24,33% 41.719,21

Descrição
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A rubrica Gastos com o Pessoal, evidencia o total de 154.068,29 €, resultando assim uma 

alteração na ordem de mais 814 Euros quando comparados com 2020, principalmente por via da 

atualização salarial e do facto de se encontrarem a decorrer estágios profissionais, sendo que a 

média de trabalhadores constantes do quadro de pessoal se situou nas 13 trabalhadoras, 

conforme segue: 

  

 

dez-21 % dez-20

SUBCONTRATOS 355,00 56,73% 226,51

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 4.790,01 -11,57% 5.416,78

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 181,49 364,05% 39,11

HONORÁRIOS -100,00% 873,00

CONSERV.E REPARAÇÃO 4.630,22 -41,43% 7.904,95

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 603,97 -62,91% 1.628,19

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 418,78 -58,05% 998,35

ARTIGOS PARA OFERTA 22,22 100,00%

OUTROS FORNECIMENTOS (FLORES;ART.HIGIENE) 131,04 -77,13% 573,08

ELECTRICIDADE 5.105,99 35,22% 3.776,20

COMBUSTÍVEIS 4.645,41 3,35% 4.494,95

ÁGUA 1.231,94 7,54% 1.145,59

OUTROS FLUÍDOS 3.282,48 23,13% 2.665,93

DESLOCAÇÕES E ESTADAS -100,00% 369,60

COMUNICAÇÃO 696,22 -7,98% 756,62

SEGUROS 3.371,71 -6,67% 3.612,64

DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO 95,60 100,00%

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 10.971,99 63,91% 6.693,80

FO RNEC. E SERV.EXTERNO S 40.534,07 -1,56% 41.175,30

Descrição

dez-21 % dez-20

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 113.800,06 3,08% 110.399,50

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES 26.766,20 4,45% 25.626,98

SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO 2.129,95 28,12% 1.662,41

ESTÁGIOS+ CEI´s 7.817,50 -42,75% 13.655,83

OUTROS GASTOS COM O PESSOAL 3.554,58 86,18% 1.909,17

GASTOS COM O PESSOAL 154.068,29 0,53% 153.253,89

Descrição
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Quanto aos Gastos de Depreciação e de Amortização que atingiram 16.438,07 €, regista-se uma 

diminuição de 11.586 Euros relativamente às depreciações registadas em 2020, em resultado do 

fim de vida contabilística de alguns equipamentos, nomeadamente de equipamentos básicos e 

de transporte. As depreciações foram praticadas com base nas taxas máximas, pelo método da 

linha reta, de acordo com o DR nº 25/2009: 

  

 

Ao nível da rubrica de Outros Gastos e Perdas, a tabela infra apresenta os principais valores 

registados em 2021 em que ascendem a 1.171,73 €. Evidenciam-se as correções desfavoráveis 

de exercícios anteriores e que se referem a reposição à Segurança Social de valores de 

comparticipação para o SAD para o período de dezembro de 2020., de acordo com a tabela infra: 

 

  

 

  

dez-21 % dez-20

DEPRECIAÇÃO DE EDIFÍCIOS 9.190,78 -8,23% 10.014,88

DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.BÁSICOS 429,38 -80,73% 2.227,94

DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.TRANSPORTE 6.262,88 -58,78% 15.194,19

DEPRECIAÇÃO DE EQUIP.ADMINISTRAT. 227,60 0,00% 227,61

DEPRECIAÇÃO DE OUTROS EQUIPAM. 327,43 -8,97% 359,68

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO 16.438,07 -41,34% 28.024,30

Descrição

dez-21 % dez-20

IMPOSTOS 49,68 -68,80% 159,21

DESCONTOS DE PP 3,00 100,00%

CORRECÇÕES DESFAV.EXERC.ANTER. 936,82 25357,07% 3,68

QUOTIZAÇÕES 102,50 0,00% 102,50

OUTROS NÃO ESPECIFICADOS 79,73 227,57% 24,34

OUTROS GASTOS E PERDAS 1.171,73 304,42% 289,73

Descrição



 

Página | 18  
 

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E BEM ESTAR 

SOCIAL DE SANTA EUFÉMIA - AMBESSE 

  

Em síntese: 

 

 

 

 

 

€ % € %

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 222.175,54 62,84% 166.373,40 51,55%

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 114.347,43 32,34% 135.535,06 41,99%

GANHOS POR AUMENTO JUSTO VALOR 30,15 0,01% 16,23 0,01%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 16.860,71 4,77% 20.011,90 6,20%

JUROS, DIVIDENTOS E OUT.RENDIMENTOS 166,21 0,05% 829,23 0,26%

TOTAL DOS RENDIMENTOS 353.580,04 100,00% 322.765,82 100,00%

CUSTO MAT.CONSUM.(GÉNEROS ALIMENTARES) 51.871,20 19,64% 41.719,21 15,76%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 40.534,07 15,35% 41.175,30 15,56%

GASTOS COM O PESSOAL 154.068,29 58,33% 153.253,89 57,91%

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZ. 16.438,07 6,22% 28.024,30 10,59%

OUTROS GASTOS E PERDAS 1.171,73 0,44% 289,73 0,11%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 66,84 0,03% 189,25 0,07%

TOTAL DOS GASTOS 264.150,20 100,00% 264.651,68 100,00%

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 89.429,84 58.114,14

DESCRIÇÃO VARIAÇÃO

53,89%

-0,19%

304,42%

dez-21 dez-20

-79,96%

-64,68%

9,55%

33,54%

-15,63%

-1,56%

0,53%

-41,34%

-15,75%

24,33%

85,77%
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5.6 Investimentos  

No que concerne a investimentos, em 2021, atingiram o montante de 4.291,20 € assim 

decompostos: 

    

 

5.7 Execução do Orçamento: 

 

 

 

 

 
 

Investimentos financeiros 335,70

Investimentos em curso 3.955,50

Total de investimentos 4.291,20

INVESTIMENTOS 

LÍQUIDOS

RUBRICA VALOR
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5.8 Passivos Contingentes 

À data do presente relatório não são conhecidos passivos contingentes. 

5.9 Análise dos Principais Rácios 

Ao nível da Autonomia Financeira (Fundo Patrimonial/Ativo), o exercício de 2021 ficou marcado 

por uma ligeira redução da autonomia financeira tendo passado de 93,88 % (2020) para 92,68 % 

(2021), ou seja, significa que a Ambesse aumentou ligeiramente a sua dependência face a 

entidades externas, nomeadamente fornecedores. 

VALOR %

Prestações de serviços 180.420,04 222.175,54 41.755,50 23,14%

Subsídios, doações e legados à exploração 114.275,87 114.347,43 71,56 0,06%

Outros rendimentos e ganhos 11.975,78 16.860,71 4.884,93 40,79%

Juros, dividendos e outros rendimentos 158,58 166,21 7,63 4,81%

Total dos rendimentos 306.830,27 353.580,04 46.749,77 15,24%

VALOR %

Custo mercad.vendidas e mat.consumidas 42.637,64 51.871,20 9.233,56 21,66%

Fornecimentos e serviços externos 39.516,89 40.534,07 1.017,18 2,57%

Gastos com o pessoal 143.396,63 154.068,29 10.671,66 7,44%

Gastos de depreciação e de amortização 16.438,07 16.438,07 0,00 0,00%

Outros gastos e perdas 1.408,14 1.171,73 -236,41 -16,79%

Gastos e perdas de financiamento 41,60 66,84 25,24 60,67%

Total de gastos 243.438,97 264.150,20 20.711,23 8,51%

63.391,30 89.429,84 26.038,54 41,08%

VARIAÇÃO

G
A

ST
O

S

RUBRICA ORÇAMENTADO  (ano)
REALIZADO             

(acumulado)

R
EN

D
IM

EN
TO

S RUBRICA ORÇAMENTADO  (ano)
REALIZADO             

(acumulado)

VARIAÇÃO

RESULTADOS
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Em termos de endividamento (Passivo/Ativo), verifica-se um ligeiro aumento, passando de 6,12 

% em 2020 para 7,32 % em 2021, o que significa que, em termos percentuais e 

comparativamente, o ativo que permite cobrir as responsabilidades da Ambesse reduziu também 

ligeiramente.  

 

5.10 Análise da atividade 

 

1. Nota Introdutória 

As atividades da AMBESSE centram-se em torno de um conjunto de estratégias definidas 

tendo em conta os valores, missão e visão da nossa Instituição e os objetivos traçados para os 

anos seguintes.  

O Relatório de Gestão vem apresentar o desempenho da AMBESSE no cumprimento dos 

seus objetivos, refletindo de uma forma geral as atividades desenvolvidas. 

No ano de 2021, estas assentaram em seis eixos/objetivos gerais de atuação, adaptados à 

situação pandémica que vivenciamos: 

1. Valorizar o potencial dos Recursos Humanos por forma a manter e melhorar os 

serviços prestados; 

2. Garantir a manutenção da implementação do plano de contingência; 

3. Promover/Consolidar a sustentabilidade da Instituição; 
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4. Angariar novos clientes/utentes; 

5. Angariar fundos para dar início à construção das novas instalações; 

6. Reforçar a proximidade da Instituição à Comunidade envolvente. 

O presente relatório tem como principal objetivo a demonstração da execução das tarefas 

realizadas durante o ano, a nível operacional e financeiro, delineada e aprovada no Plano de 

Atividades e Orçamento para o ano em análise. 

2. Análise dos objetivos propostos para 2021 

 

a. Valorizar o potencial dos Recursos Humanos por forma a manter e melhorar os 

serviços prestados  

A nossa instituição privilegia o seu capital humano, as pessoas que a integram e a mais-

valia que cada uma delas representa e coloca à disposição da Instituição: a educação e a 

formação, as competências, experiência e habilidades, atitude e grau de compromisso com as 

tarefas. 

 Assim sendo, ao nível da gestão dos recursos humanos, prosseguimos com os objectivos 

estratégicos que pautaram a nossa intervenção. 

No ano de 2021 o quadro de pessoal não sofreu alterações significativas, tendo sido 

efetuadas apenas substituições por necessidade e conversões de medidas de IEFP em contratos.  

Foi realizada formação profissional, embora não tantas horas como programado 

inicialmente, visto que o ano foi igualmente difícil em termos de pandemia e por isso quisemos 

restringir os contactos ao estritamente necessário. 

Mantivemos a dispensa em dia de aniversário aos funcionários que assim o solicitaram, 

bem como o realizar semanalmente a ginástica laboral. 

 Neste âmbito, consideramos que as estratégias neste objetivo foram atingidas, no 

entanto era expectável que fosse realizada mais formação profissional. 

b. Garantir a manutenção da implementação do plano de contingência 
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 O plano de contingência, implementado em 2020, no decorrer do “início” da pandemia, foi 

sofrendo alterações, de acordo com as orientações da Direção Geral da Saúde. Este implicou 

grandes alterações no dia-a-dia institucional bem como na forma como prestamos os nossos 

serviços. No ano de 2021, este continuou a ser implementado, principalmente demonstrado 

através do uso dos materiais de proteção individual e também das desinfeções de espaços e 

objetos. O principal objetivo deste plano de contingência era proteger os nossos funcionários e 

também os nossos clientes/usufrutuários dos nossos serviços.  

 No entanto, precisamente ao final de dois anos em que o plano esteve implementado, 

fomos vítimas do tão temido vírus.  

 Em dezembro de 2021 a nossa equipa sofreu um surto de Covid-19 e igualmente alguns 

utentes, principalmente na resposta social de Centro de Dia. Esta resposta teve inclusive que 

encerrar durante 10 dias, para cumprimento do isolamento profilático dos seus utentes e 

funcionários. Foram momentos difíceis visto que, por um lado tivemos a equipa condicionada e 

por outro, esta situação repercutiu-se a nível financeiro. 

 Refletimos, então, a importância do plano de contingência que, apesar de ter falhado ao 

nível das medidas de proteção, uma vez que o vírus nos “apanhou”, permitiu igualmente que a 

instituição continuasse a funcionar, garantindo que nada ficasse por fazer aos nossos utentes, 

com a plena realização dos serviços contratados. Desta forma, damos por cumprido a execução 

deste objetivo. 

c. Promover/Consolidar a sustentabilidade da Instituição 

 A Instituição mantém regularizada a sua situação financeira, com os funcionários, 

fornecedores, Autoridade Tributária e Segurança Social. As preocupações e práticas de gestão 

rigorosa e transparente assumem-se como princípios basilares na vida da nossa instituição e na 

relação que estabelece com todas as partes interessadas. Este conjunto de preocupações assenta 

na necessidade de encontrar e consolidar os mecanismos de sustentabilidade da instituição, de 

garantir um crescimento ajustado e adequado ao contexto de grande instabilidade e 

complexidade. Garantir o cumprimento de todas as responsabilidades da AMBESSE é um objetivo 
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e uma realidade quotidianamente presente em todos os mecanismos de gestão e de tomada de 

decisão. 

 Mantivemos as parcerias/protocolos existentes com as entidades que já transitaram de 

anos anteriores, nomeadamente o fornecimento de refeições escolares e apoio à família durante 

o período de almoço. Igualmente mantivemos o acordo de cooperação com o Instituto de 

Segurança Social para a resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário e com o IEFP ao nível da 

contratação de recursos humanos, já que beneficiamos de dois contratos emprego-inserção e um 

estágio de inserção. Igualmente verificamos que as campanhas de sensibilização para a 

consignação do IRS tiveram sucesso, uma vez que houve um aumento do valor recebido, em cerca 

de 33%.  

 A nível de eventos com intenção de angariação de fundos apenas foi possível realizar a 

Aldeia Natal, no mês de dezembro. 

 Pelo que podemos constatar na apresentação de contas referentes a este ano, 

conseguimos manter o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade. No entanto, consideramos que 

este objetivo poderia ter sido melhor conseguido, de acordo com o que era previsto, muito 

também por culpa da pandemia. Por exemplo, foram suspensas as entregas de bens alimentares 

por parte do Banco Alimentar, não conseguimos ainda celebrar o acordo de cooperação para a 

resposta social Centro de Dia, embora tenhamos apresentado nova candidatura em novembro 

de 2021 e não realizamos os principais eventos de angariação de fundos (Tasquinha da Feira de 

Maio, Bar do Lapedo, etc.). 

d. Angariar novos clientes/utentes 

 No início de 2021 a resposta social de Centro de Dia esteve encerrada devido a imposições 

da DGS. Por conta deste encerramento, perdemos quase a totalidade dos utentes que a 

frequentavam. Tivemos que nos manter essencialmente com a resposta social de Serviço de 

Apoio Domiciliário e o fornecimento de refeições escolares. Contudo, no final do ano, como 

podemos constatar pelo aumento do recebimento das mensalidades, tivemos um aumento 

significativo de utentes, já que passámos de ter 5 utentes (dezembro 2020) a ter 15 utentes 

(dezembro de 2021). 
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 Quanto ao Serviço de Apoio Domiciliário mantivemos a média de utentes em igual período, 

que se fixou em 24 utentes. 

 Em termos gerais, consideramos conseguido o objetivo de angariar novos clientes/utentes. 

Este foi essencialmente conseguido pela nossa estratégia de publicitação dos nossos serviços e 

igualmente por termos abrangido a disponibilização dos mesmos a freguesias vizinhas, onde não 

havia oferta.  

e. Angariar fundos para dar início à construção das novas instalações 

 Após termos submetido a nossa candidatura ao programa PARES (Programa de 

Alargamento de Respostas Sociais) no ano de 2020, fomos finalmente notificados, no dia 

16/12/2021, da decisão de aprovação da nossa candidatura. Isto significa que, após vários anos, 

vamos, finalmente, conseguir avançar com a construção das novas instalações e consequente 

criação da nova resposta social de Estrutura Residencial Para Idosos.  

 Contudo, apesar de termos cerca de 80% do financiamento aprovado para a construção e 

execução do projeto, existe a necessidade de continuar a angariar fundos para cobrir o 

remanescente. Infelizmente, devido à situação pandémica não nos foi possível realizar os maiores 

eventos de angariação de fundos. 

f. Reforçar a proximidade da Instituição à Comunidade envolvente  

 No ano de 2021, não conseguimos voltar à “normalidade” esperada, em que 

participaríamos em atividades comunitárias como era hábito. No entanto, fizemos um esforço e 

continuámos a apostar na relação instituição-comunidade, nomeadamente com a publicação de 

informações no jornal “Mais Além” e partilha de atividades nas redes sociais e atualização da 

página oficial da instituição. Foram ainda realizadas as tradicionais assembleias gerais, em que 

damos aos nossos sócios os principais desenvolvimentos, quer financeiros quer institucionais. 

 

3. Conclusão 
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Projetámos o ano de 2021 como um ano de recomeços, onde se aliaria o equilíbrio 

financeiro e a sustentabilidade. Foi, contudo, um ano igualmente difícil, à semelhança do ano 

anterior.  

Conseguimos manter o equilíbrio financeiro, a sustentabilidade, mas também mudámos. 

No final do ano decorreram eleições para a tomada de posse dos novos corpos sociais, alguns dos 

quais entraram de novo. Temos a certeza de que encontrarão uma instituição estável, onde se 

procuram conseguir atingir objetivos claros e exequíveis, sempre na procura de melhorias para o 

bem-estar da nossa comunidade e de quem nos procura. 

Temos a noção de que não foi um caminho fácil, mas enriquecedor, onde vemos, agora, 

o crescimento no futuro que se aproxima. 

“O sucesso não está apenas na conquista, mas em todo o percurso”  

(Autor desconhecido) 

 

5.11 Outras Informações 

À data do presente relatório, a AMBESSE tem a sua situação regularizada perante a Autoridade 

Tributária e perante a Segurança Social.  

 

5.12 Factos relevantes após a data do Balanço 

Após a data de reporte do balanço, não se verificaram acontecimentos subsequentes cuja relevância 

deva ser divulgada. 

Sensíveis às recentes notícias associadas à situação vivida no leste da Europa, as quais poderão 

influenciar, se não direta, pelo menos indiretamente, o desempenho orçamental da AMBESSE, e tendo 

em conta que ainda é cedo para avaliar o impacto destas notícias na nossa realidade, estaremos, 

contudo, atentos de modo a encontrar soluções que permitam contrariar essas eventuais 

adversidades. 

 

5.13 Proposta de Aplicação de Resultados 

A Direção da Ambesse propõe que o Resultado Líquido do Exercício de 2021, no montante de 

89.429,84 €, seja aprovado e transferido para Resultados Transitados. 
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6. Nota de Agradecimento 

Ao contrário das entidades com fins lucrativos, a performance anual da AMBESSE não pode, nem 

deve, ser aferida através da análise dos resultados económico-financeiros, mas sim através da 

componente social que proporciona aos seus sócios, diretores, funcionários, aos restantes 

membros dos órgãos sociais e demais entidades que, de uma forma ou de outra, intervieram no 

processo da Associação e na obtenção dos seus resultados, para os quais a Direção deixa uma 

palavra de gratidão na certeza que esta tudo continuará a fazer para honrar o nome da AMBESSE. 

Por último, aos nossos utentes, um especial agradecimento pela confiança e reconhecimento, de 

que, no dia a dia, tudo fazemos para lhes proporcionar carinho, e a melhor qualidade de vida 

possível, pois são eles a nossa verdadeira razão de existir.  

Santa Eufémia, 10 de março de 2022 

 

A Direção 


