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1. Introdução 

Com o NIF 507 284 127, a Associação Encoprof  é uma IPSS, com  sede na Rua Vasco da Gama, n.º 20 - 

Entroncamento, exerce a atividade Associativa no apoio social à Infância e Juventude, à Família e 

Comunidade e à Terceira Idade. 

O presente Relatório de Atividades e Prestação de Contas procura descrever os projetos e atividades 

desenvolvidos ao longo do ano de 2021.  

 

2. Os Órgãos Sociais: 

 

Direção: 

Presidente: Ana Cristina Coelho 

Vice-Presidente: Emanuel Martins de Matos Lemos 

Tesoureiro: Carlos Manuel de Oliveira Cavaleiro 

Secretário: Maria José Pires Valente 

Secretário: Filomena Maria Morais e Sousa 

 

Assembleia Geral: 

Presidente da Mesa: Maria João Santana Rodrigues da Silva 

Secretário: Carmen Maria Antunes Rodrigues Marques Silva 

Secretário: Isabel Maria Vieira Andrade 

 

Conselho Fiscal: 

Presidente: Maria Graciete O. D. Nunes Serras 

Vogal: Ofélia Maria Pimenta Pereira 

Vogal: Carlos Manuel Barbosa Ferreira 
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3. As atividades de 2021 

 

3.1. Universidade Sénior do Entroncamento 

A suspensão da atividade da Universidade Sénior, retomada em setembro, resultou numa grande 

quebra do volume da sua receita. No final de 2021 os inscritos na USE e no programa Viver + Ativo 

eram cerca de 100. Conta com duas colaboradoras, uma remunerada e a outra no programa Contrato 

Emprego Inserção, com o apoio do IEFP, uma escriturária e uma auxiliar de serviços gerais. 

Do Plano de Atividades aprovado a USE promoveu o seu 16º aniversário, o magusto, celebrações 

diversas como o Dia do Cinema e o Natal. 

 

3.2. Infantário Encoprof 

Com a sua lotação praticamente esgotada no início do ano letivo, em setembro de 2021, a atividade 

do Infantário sofreu também com o confinamento sanitário causado pelo Covid-19. Iniciou o ano letivo 

2011/2022 com a oferta de 75 vagas, repartidas por 5 salas, para as idades compreendidas entre os 4 

meses e os 6 anos de idade. O jardim de infância abriu com ocupação de metade da sua capacidade.  

A média de colaboradores remunerados foi 15. A Associação recorreu também a programas de 

ocupação promovidos pelo IEFP – o Contrato Emprego Inserção (CEI) – e a pessoal voluntário. 

Promoveu estágios profissionais, em parceria com entidades formadoras locais, a título gratuito bem 

como um estágio de uma educadora de infância, comparticipado pelo IEFP. 

Do Plano de Atividades aprovado, com restrições, o Infantário celebrou o Dia de Reis – as Janeiras, 

promoveu internamente atividades educativas comemorativas de datas importantes como o Dia da 

Mãe, o Dia do Pai, o Carnaval, os Santos Populares, entre outras, que decorreram entre as paredes do 

Infantário, por motivos de segurança sanitária. 

 

Família e Comunidade 

Parte do apoio prestado pela Associação à comunidade traduziu-se nos protocolos celebrados com a 

CME para prestação de serviços de apoio às famílias. Em 2020 tinha assumido a gestão da CAF da 

Escola Básica do Bonito, com uma colaboradora contratada e dois subcontratados, e em setembro 

assumiu também a gestão da CAF da Escola Básica António Gedeão, com uma colaboradora contratada 

e duas subcontratadas. 
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Outras atividades (angariação de fundos) 

Tal como no ano anterior, em 2021 não se realizaram outras atividades para angariação de fundos, 

como habitualmente, uma vez que não se realizaram as festas da Cidade, onde a Associação tem a 

exploração de uma tasquinha.  

 

4. Análise da situação económica e financeira 

A prestação das contas do ano de 2021 e as demonstrações financeiras foram preparadas com 

base em todos os documentos contabilizados e informações transmitidas pela Direção. 

 

A informação encontra-se de acordo com as normas de normalização contabilística vigentes para as 

entidades do setor sem fins lucrativos, aprovado pelo DL nº 36-A/2011 de 9 de março, pelas Portarias 

nºs 105 e 106/2011 de 14 de março e pelo Aviso nº 6 726-B/2011, de 14 de março. 

 

A informação contabilistica que compõe esta prestação inclui: 

a) análise às contas de rendimentos e de gastos e perdas; 

b) demonstração de resultados por natureza e por centro de custo (valência ou atividade);  

c) balanço; 

d) análise ao investimento; 

e) mapa de demonstração da origem e aplicação de fundos; 

 

Encontram-se na sede da Associação todos os documentos que servem de suporte para os 

lançamentos efetuados. 

 

Iniciando a análise das demonstrações de resultados cumpre esclarecer que: 

1) As contas de rendimentos e de gastos e perdas foram repartidas pelas diversas valências e 

atividades que a Associação exerceu em 2021, identificadas por centros de custo. As valências 

estão repartidas de acordo com os critérios da Segurança Social e dos formulários de 

prestação de contas. Os Centros de Custo encontram-se repartidos da seguinte forma: 

 

 1.1) CC 31.04 (Infância e Juventude: Creche e Jardins de Infância): engloba toda a actividade do 

Infantário, tendo ainda duas subdivisões, na parte da creche (berçário, sala de 1 ano, sala de 2 anos e 

sala heterogénea) e o jardim de infância (crianças dos 3 até ao ingresso no ensino básico). Os valores 
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são contabilizados nos centros de custo correspondentes.  A chave de repartição usada para os 

montantes comuns é de 60% para a creche e 40% para o jardim-de-infância.  

 

 1.2) CC 32 (Família e Comunidade): Neste centro de custo estão contabilizadas todas as verbas 

correspondentes às atividades de apoio à família (CAF’s).  

Neste centro de custo estão também incluídos os gastos com a Casa do Professor, nomeadamente os 

valores pagos de eletricidade e de água, bem como as amortizações ou depreciações do edifício. 

 

 1.3) CC 34 (Terceira Idade): São contabilizadas as verbas correspondentes à Universidade 

Sénior do Entroncamento, incluindo as atividades de educação e formação, as mensalidades do 

programa Viver + Ativo, em parceria com a Câmara Municipal do Entroncamento, o grupo de IOGA, 

bem como o centro de convívio e outras atividades de angariação de fundos, inerentes ao espaço da 

USE. 

  

 1.4) CC 38 (Gastos e Ganhos Comuns): As verbas que se destinam ao funcionamento da 

Associação e dos seus fins estatutários encontram-se registadas neste centro de custo. São as quotas 

dos sócios, os juros obtidos com os depósitos a prazo, os gastos administrativos não imputáveis a um 

centro de custo específico bem como as amortizações de equipamento de utilização comum a todas as 

valências. 

 

 

5. Balanço 

O Ativo Não Corrente (engloba os bens de imobilizado e equipamento e gastos com o projeto da Casa 

do Professor) apresenta um ligeiro aumento, devido a correções efetuadas nas amortizações dos 

edifícios: até agora teriam sido consideradas indevidamente depreciações sobre a percentagem de 

25% do valor dos edifícios, que a Administração Fiscal entende que não é sujeita a desvalorização 

contabilística e fiscal.   

 

Face ao resultado negativo, o Balanço demonstra uma diminuição das disponibilidades. Os valores a 

receber mantêm os prazos de recebimentos (até trinta dias) e evidenciam a dificuldade de algumas 

famílias cumprirem pontualmente com os seus compromissos, situações que se encontram 

devidamente assinaladas com acordos de pagamento a decorrer. No lado do Passivo verifica-se um 

aumento dos valores a pagar, resultado da normalização da atividade, face a 2020.  
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 À data de 31 de dezembro de 2021 o balanço apresentava os seguintes valores:  

 

RUBRICAS NOTAS 
DATAS 

Dezembro 2021 Dezembro 2020 
                                           ATIVO       

Ativo não corrente       
Ativos fixos tangíveis   212 906,52 212 373,19 
Ativos intangíveis   20 049,00 17 348,40 
    232 955,52 229 721,59 
Ativo corrente       
Clientes   7 108,15 2 116,57 
Outros créditos a receber   9 530,00 9 425,20 
Diferimentos   6 805,47 1 939,66 
Caixa e depósitos bancários   87 131,86 95 668,46 
    110 575,48 109 149,89 
Total do ativo   343 531,00 338 871,48 

 CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO       
Capital próprio       
Capital subscrito   29 904,57 29 904,57 
Resultados transitados   280 557,15 315 195,66 
Ajustamentos / outras variações no capital 
próprio   1 009,80 1 009,80 

    311 471,52 346 110,03 
Resultado líquido do período   -6 915,75 -34 638,51 

Total do capital próprio   304 555,77 311 471,52 

Passivo       
Passivo não corrente       
        
Passivo corrente       
Fornecedores   2 168,86 839,00 
Estado e outros entes públicos   8 024,68 5 066,33 
Outras dívidas a pagar   28 781,69 21 494,63 
    38 975,23 27 399,96 
Total do passivo   38 975,23 27 399,96 
Total do capital próprio e do passivo   343 531,00 338 871,48 

        

 

5.1. Balanço (Ativo): 

5.1.1. Ativos fixos tangíveis e intangíveis 

Os gastos com ativos 2021 resumiram-se ao pagamento de uma percentagem do projeto de 
especialidades da Casa do Professor. Registaram-se gastos com a reparação do telhado e de uma das 
salas do Infantário, que por serem em edifício sub concessionado, reveste a natureza de despesa 
plurianual (contabilizada numa subconta de despesas, durante três anos). 
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Divulgações gerais:  
 
A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis e intangíveis (bens que pela sua durabilidade não 
podem ser contabilizados como custo de um só exercício) baseou-se no método do custo. A 
mensuração subsequente baseou-se no modelo do custo de aquisição. 
As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, que se 
consideram representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. 
O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em 
funcionamento. 
 
Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos 
tangíveis e intangíveis: 
 
 

Classe de Ativos / Valores 
Apurados 

edifícios e 
outras 

construções 

equipamento 
básico 

equipamento 
administrativo 

outros ativos 
tangíveis 

totais 

Início do 
período 

valor escriturado 
bruto 

225 929,70 11 836,30 6 441,59 20 156,07 264 363,66 

amortização 
acumulada 

-21 392,43 -8 713,36 -5 899,69 -12 145,00 -48 150,48 

período 

aquisições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

alienações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

amortização do 
período 

-1 805,30 -189,21 -197,70 -1 114,45 -3 306,66 

fim do 
período 

valor bruto 
escriturado 

225 929,70 11 836,30 6 441,59 20 156,07 264 363,66 

amortização 
acumulada 

-23 197,73 -8 902,57 -6 097,39 -13 259,45 -51 457,14 

  saldos finais 202 731,97 2 933,73 344,20 6 896,62 212 906,52 

 
Valorização das várias classes (Ativos intangíveis – programas informáticos): 
 

Classe de Ativos / Valores 
Apurados 

programas 
informáticos 

totais 

Início do 
período 

valor escriturado 
bruto 

1 594,08 1 594,08 

amortização 
acumulada 

-1 416,48 -1 416,48 

período 

aquisições 0,00 0,00 

alienações 0,00 0,00 

amortização do 
período 

-177,60 -177,60 

fim do 
período 

valor bruto 
escriturado 

1 594,08 1 594,08 

  saldos finais 0,00 0,00 
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5.1.2.  Investimento/Ativos Fixos Intangíveis em curso 
 
Os investimentos em curso correspondem ao projeto de reabilitação de um edifício adquirido, para 
implementação de um Centro Temporário para Reabilitação, a Casa do Professor. Por ser um 
investimento em curso não foram consideradas reintegrações/depreciações. 
 
 

Classe de Ativos / Valores 
Apurados 

investimentos 
em curso 

totais 

Início do 
período 

valor escriturado 
bruto 

130 109,29 130 109,29 

amortização 
acumulada 

0,00 0,00 

perdas por 
imparidades 
acumuladas 

-112 938,49 -112 938,49 

período 

aquisições 2.878,20 2.878,20 

alienações 0,00 0,00 

amortização do 
período 

0,00 0,00 

fim do 
período 

valor bruto 
escriturado 

132 987,49 132 987,49 

perdas por 
imparidades 
acumuladas 

-112 938,49 -112 938,49 

  saldos finais 20 049,00 20 049,00 

 

 
5.1.3.  Clientes 
O saldo de 7.108,15 representa o valor das faturas emitidas que se encontram por receber, liquidadas 
no decorrer no ano seguinte. 
 
5.1.4. Outras contas a receber 
O saldo de 9.530,00 representa o valor de apoios aprovados ou atribuídos, a receber no ano seguinte.  
 
 
5.1.5. Diferimentos  
O valor de 6.805,47 refere-se a seguros liquidados e a renda do Infantário, e cujo período 
correspondente é de 2022. Este valor varia consoante o número de utentes e de funcionários seguros. 
Regista também os valores da reparação do telhado e da sala de dois anos, do Infantário, repartido por 
três exercícios (2021 a 2023). 
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  2021 2020 

rendas 261,35 130,68 

seguros 2 198,12 1 690,10 

outros fse - reparações 
plurianuais 

4 346,00 118,88 

total 6 805,47 1 939,66 

 
 
 
5.1.6. Caixa e depósitos bancários 
Discriminação dos valores pelas seguintes rubricas: 
 

  2021 2020 

caixa 154,45 344,64 

depósitos à ordem   16 977,41 10 323,82 

depósitos a prazo   70 000,00 85 000,00 

total 87 131,86 95 668,46 

 
 
 
5.2. Balanço (Capital Próprio e Passivo): 
 
5.2.1. Outras variações nos fundos patrimoniais 
 
Esta rubrica refere-se a donativo para investimento (aquisição de equipamento informático para a 
USE, doado pelos seus utentes) que foi objeto de reconhecimento pelo montante de 1.009,80.  
 
5.2.2. Fornecedores 
O saldo de 2.168,86 representa o valor das faturas que se encontram por pagar. O prazo médio de 
pagamento a fornecedores é de 30 dias. 
 
 
5.2.3. Estado e outros entes públicos 
 
Valores a liquidar de impostos, como segue: 
 

  2021 2020 

Retenção de Imposto sobre 
o Rendimento 

874,62 879,06 

Taxa Social Única   7 150,06 4 187,27 

total 8 024,68 5 066,33 
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5.2.4. Outras contas a pagar 
Discriminam-se como segue, o valor das remunerações a pagar refere-se às férias e subsídios de férias 
de 2021 a pagar em 2022.  
 

  2021 2020 

remunerações a liquidar 28 645,11 21 494,63 

total 28 645,11 21 494,63 

 

6. Demonstração de Resultados:  

O resultado apurado em 2021 reflete a recuperação possível, embora longe dos valores pré pandemia. 

O valor do prejuízo apurado foi 6.915,75.  

O volume de negócios ainda se encontra aquém dos valores de 2019, em cerca de 40.000,00, os apoios 

obtidos para minorar os efeitos da suspensão da atividade foram essenciais, ainda que o seu 

recebimento tenha ocorrido em 2022.   

Este ano a Encoprof assumiu também a CAF da EB António Gedeão, que, tal como a CAF na EB do 

Bonito, tem corrido muito bem.  

A atividade da Universidade Sénior (que viu reduzida as inscrições dos seus utentes, bem como a 

ausência de atividades que reforçam o seu resultado) ainda não recuperou e mantém os valores 

bastante abaixo do esperado. Do mesmo modo, a ausência de atividades para angariação de fundos 

(Festas de Cidade), acabaram por ter um efeito negativo nos resultados habituais da Associação.  

 

6.1. Rendimentos e ganhos: 

rendimentos 
rubricas 2020 desvio 2021 % rendim. 

72 prestações de serviços 148 977,33 40 313,70 189 291,03 75% 
75 subsidios, doações 52 087,29 6 045,63 58 132,92 23% 
78 outros rendimentos 811,47 3 403,60 4 215,07 2% 
79 juros, div. E out. Rend.   56,88 56,88 0% 

total 201 876,09 49 819,81 251 695,90 100% 
 

 

O total dos rendimentos em 2021 foi de 251.695,90, mais 49.819,81 do que no ano anterior. As 

prestações de serviços representam 75% do total dos rendimentos, a maior fatia dos ganhos da 

Encoprof.   
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Registou-se um ligeiro aumento no número de utentes na USE face a 2020. As receitas da USE foram 

as quotizações (mensalidades), ioga, algumas atividades comparticipadas, e programa Viver + Ativo 

que reiniciou no final do ano. 

Verificou-se também um decréscimo registado na rúbrica de Jóias e Quotizações, motivado pelo 

falecimento e desistência de sócios. 

A receita proveniente das tasquinhas nas Festas da Cidade também tem o seu peso nos resultados e 

que em 2021 não se verificou. 

Os ganhos com apoios registaram um aumento, apoios que ajudaram a minorar os efeitos que a 

quebra da atividade teve no sector social. 

 

6.1.1. Na conta 72 – Prestação de Serviços – encontra-se registado o maior volume de receitas da 

Associação (75%), distribuído pelas seguintes valência e atividades: 

 

a) Infantário Encoprof: 

Verificou-se um aumento da receita (mais 21.260,73). A creche manteve a sua capacidade 

quase completa durante o ano. No início do novo ano letivo abriu a sala heterogénea, com 

doze vagas e o jardim de infância reabriu apenas com metade da sua capacidade ocupada. 

Verifica-se que as famílias preferem ocupar vagas em escolas de concelhos limítrofes. 

 

b) Família e Comunidade: 

Relativamente a esta atividade consideram-se os valores que a Associação recebeu dos 

serviços prestados de apoio à família, nas Escolas Básicas do Bonito e António Gedeão 

(esta última, desde setembro passado). O total das receitas ascende assim a 50.142,25, 

mais 25.930,65 que no ano anterior. 

 

c) Terceira Idade: 

Nesta atividade estão contabilizadas todas as verbas inerentes à U.S.E.  

Em 2021 registou-se um decréscimo de 6.831,01 face a 2020. A suspensão da atividade no 

primeiro semestre foi bastante penalizadora para a USE. Ainda assim verificou-se um 

ligeiro aumento nas comparticipações nas atividades. O Bar da USE também esteve 

encerrado a maior parte do ano, tendo-se verificado uma redução nas receitas inerentes. 

 

No quadro seguinte estão todas as verbas que compõem o total das prestações de serviços, 

com referências ao ano passado de 2020, com os respetivos desvios: 
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rendimentos 
rubricas 2020 desvio 2021 

72 prestações de serviços 148 977,33 40 313,70 189 291,03 
  Infantario Encoprof 89 931,60 21 260,73 111 192,33 
  CAF´s 24 211,60 25 930,65 50 142,25 
  Quotizações - USE 16 461,63 -6 831,01 9 630,62 
  compartic. em atividades (USE) 972,50 283,33 1 255,83 
  quotizações e joias - Sócios 17 400,00 -330,00 17 070,00 

75 subsidios, doações 52 087,29 6 045,63 58 132,92 
  Municipio 3 540,00 0,00 3 540,00 
  IEFP 8 583,46 730,58 9 314,04 
  Seg Social ISS 38 453,22 4 934,31 43 387,53 
  donativos e consign.IRS 1 510,61 380,74 1 891,35 

78 outros rendimentos 735,58 3 479,49 4 215,07 
  serv. Sociais - bar USE 455,55 -190,70 264,85 
  aluguer sede 0,00 100,00 100,00 

  outros n.e  280,03 3 570,19 3 850,22 

79 juros, div. E out. Rend. 75,89 -19,01 56,88 

    201 876,09 49 819,81 251 695,90 
 

6.1.2. Na conta 75 – Subsídios e doações - estão contabilizadas as verbas que a Associação recebeu de 

apoios concedidos pelas entidades públicas, nomeadamente o IEFP, o Município do Entroncamento e 

o Instituto de Segurança Social. Estão ainda incluídas as receitas que resultam da consignação de IRS 

que os Amigos da Associação canalizam ao assinalar essa intenção no preenchimento da sua 

declaração de IRS. 

No quadro abaixo estão todas as verbas que compõem o total dos rendimentos, por natureza, 

com referências ao ano passado, com os respetivos desvios: 

 

rendimentos 
rubricas 2020 desvio 2021 

75 subsidios, doações 52 087,29 6 045,63 58 132,92 
  Municipio 3 540,00 0,00 3 540,00 
  IEFP 8 583,46 730,58 9 314,04 
  Seg Social ISS 38 453,22 4 934,31 43 387,53 
  donativos e consign.IRS 1 510,61 380,74 1 891,35 

 

6.1.3. Na conta 78 – Outros Rendimentos - estão contabilizadas as verbas obtidas com restituição de 

impostos e outros ganhos não especificados. Está incluído o montante de 3.839,99, referente a 

correções de exercícios anteriores, respeitante à anulação de amortizações efetuadas sobre a 

percentagem de 25%, correspondente ao terreno dos edifícios da Encoprof (Sede e Casa do Professor). 
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Na conta 79 – Rendimentos de Juros de Depósitos à Ordem estão contabilizados os valores recebidos 

pelos depósitos a prazo nas contas no Novo Banco. 

 

No quadro abaixo estão todas as verbas que compõem o total dos rendimentos, por natureza, 

com referências ao ano de 2021, com os respetivos desvios: 

rendimentos 
rubricas 2020 desvio 2021 

78 outros rendimentos 735,58 3 479,49 4 215,07 
  serv. Sociais - bar USE 455,55 -190,70 264,85 
  aluguer sede 0,00 100,00 100,00 

  outros n.e  280,03 3 570,19 3 850,22 

79 juros, div. E out. Rend. 75,89 -19,01 56,88 

 

6.2. Gastos e Perdas: 

gastos e perdas 
rubricas 2020 desvio 2021 % gastos 

61 custo mercad.vendidas 10 281,89 1 907,50 12 189,39 5% 
62 fornecim e serv exernos 51 127,06 -181,93 50 945,13 20% 
63 gastos com pessoal 169 296,78 20 913,22 190 210,00 74% 
64 deprec. e amortizações 4 099,82 -615,56 3 484,26 1% 
68 outros gastos e perdas 0,00 110,00 110,00 0% 
68 outros gastos e perdas financeiros 1 709,05 -36,18 1 672,87 1% 

total 236 514,60 20 189,55 258 611,65 100% 
 

Em 2021 os gastos e perdas totalizaram 258 611,65, mais 20 189,55 que em 2020. Este aumento deve-

se ao aumento dos gastos com pessoal, que reflete o reforço da equipa, com uma educadora, uma 

auxiliar e a coordenadora da CAF da EB António Gedeão.  

 
6.2.1. Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 
 
O valor de 18 189,39, constante nesta rúbrica, que representam 5% do total dos gastos, refere-se a 

géneros alimentares, consumidos na preparação das refeições fornecidas pelo Infantário aos seus 

utentes e funcionários. São também contabilizadas nesta rúbrica os géneros alimentares consumidos 

na disponibilização do serviço de Bar aos utentes da USE e também as refeições que foram fornecidas 

durante o funcionamento da CAF nas interrupções letivas. Neste caso, estas refeições são suportadas 

pelos encarregados de educação. 
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6.2.2 Fornecimentos e Serviços Externos 

As rúbricas referentes a fornecimentos e serviços externos registavam os seguintes valores: 

 

gastos e perdas 
rubricas 2020 desvio 2021 

62 fornecimentos e serv. Ext 51 127,06 -181,93 50 945,13 

  subcontratos 2 488,00 -2 488,00 0,00 

  serv. Especializados 1 990,97 -71,28 1 919,69 

  honorarios 28 192,57 755,61 28 948,18 

  conserv e reparação 873,86 2 297,64 3 171,50 

  ferram e utensilios 668,36 -406,17 262,19 

  mat de escritorio 612,14 204,84 816,98 

  outros materiais 4 650,28 -680,72 3 969,56 

  eletricidade 3 411,33 76,15 3 487,48 

  Combustiveis – gas 516,42 164,34 680,76 

  agua 619,42 -407,69 211,73 

  deslocações e estadas MOS/pessoal 166,23 113,91 280,14 

  deslocações e estadas utentes 794,41 -794,41 0,00 

  rendas e alugueres 2 328,05 154,79 2 482,84 

  comunicação 1 423,40 -9,84 1 413,56 

  seguros 1 395,17 796,96 2 192,13 

  serviços de limpeza  380,00 87,40 467,40 

  outros serviços 616,45 24,54 640,99 

 

6.2.3. Gastos com Pessoal: 

O valor da RMN foi atualizado para 665,00. O número médio de funcionários em 2021 foi 15. O quadro 

de gastos com pessoal apresentava os seguintes valores: 

  

gastos e perdas 
rubricas 2020 desvio 2021 

63 gastos com pessoal 169 296,78 20 913,22 190 210,00 

  remunerações com pessoal 143 952,81 9 307,25 153 260,06 

  encargos 23 033,64 11 065,85 34 099,49 

  seguros 2 100,33 750,12 2 850,45 

  outros gastos com pessoal 210,00 -210,00 0,00 
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6.2.4. Outros gastos 
 
O saldo de 110,00 resulta do pagamento de quotizações à RUTIS, no valor de 110,00, referente a duas 
anuidades.  
 
O saldo de gastos financeiros refere-se às comissões cobradas pelo Novo Banco para o processamento 
dos débitos diretos, através do qual são cobradas as quotas aos Sócios e às comissões da utilização dos 
terminais multibanco a funcionar nos locais onde os utentes fazem os seus pagamentos, minimizando 
desta forma a circulação de dinheiro físico. 
 
 

gastos e perdas 
rubricas 2020 desvio 2021 

68 outros gastos e perdas 50,00 50,00 110,00 

  quotizações - RUTIS 60,00 50,00 110,00 

69 gastos financeiros (débitos diretos) 1 649,05 23,82 1 672,87 

 

6.3. Demonstração de resultados (por natureza): 

Nas demonstrações de resultados verifica-se que o resultado apurado foi um prejuízo de 3.915,75.  

À data de 31 de dezembro, os resultados por natureza apresentavam os seguintes valores: 

 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERIODOS 

Dezembro 
2021 

Dezembro 
2020 

Vendas e serviços prestados   189 291,03 148 977,33 
Subsídios à exploração   58 132,92 52 087,29 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas   -12 189,39 -10 281,89 
Fornecimentos e serviços externos   -50 945,13 -51 127,06 
Gastos com o pessoal   -190 210,00 -169 296,78 
Outros rendimentos   4 271,95 811,47 
Outros gastos   -1 782,87 -1 709,05 
        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 
impostos   -3 431,49 -30 538,69 

        
Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -3 484,26 -4 099,82 
        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)   -6 915,75 -34 638,51 

        
        

Resultado antes de impostos   -6 915,75 -34 638,51 
        
        

Resultado líquido do período   -6 915,75 -34 638,51 
        



Relatório de Atividades e Prestação de Contas de 2021 

 Associação Encoprof * Rua Vasco da Gama, nº 20 – 2330 170 Entroncamento * NIF 507 284 127 

Pág | 16 

6.4. Demonstração de resultados (por valência ou atividades): 

 

Os resultados por função, ou por valência/atividade registavam os seguintes valores: 

  infantario familia e 
comunidade 

terceira 
idade 

rendim e gastos 
comuns   

72 prest serviços 111 192,33 50 142,25 10 886,45 17 070,00 189 291,03 

75 subsidios 
exploração/donativos 40 685,68 1 396,80 931,20 15 119,24 58 132,92 

78 
outros 
rendimentos   1 199,99 264,85 2 750,23 4 215,07 

79 juros DP       56,88 56,88 

  total 151 878,01 52 739,04 12 082,50 34 996,35 251 695,90 

resultado  -30 500,77 14 565,15 -9 551,52 18 571,39 -6 915,75 

61 
custo 
mercad.vendidas 10 763,24 1 206,75 219,40   12 189,39 

62 
fornecim e serv  
externos 17 452,63 18 858,28 903,86 13 730,36 50 945,13 

63 gastos com pessoal 153 244,65 17 030,70 19 934,65   190 210,00 

64 deprec e amortiz. 725,16 906,05 353,79 1 499,26 3 484,26 

68 outros gastos e 
perdas     110,00   110,00 

69 gastos financeiros 193,10 172,11 112,32 1 195,34 1 672,87 

  total 182 378,78 38 173,89 21 634,02 16 424,96 258 611,65 

 

 

O Infantário teve um resultado negativo de 30 500,77.   

A valência que engloba as atividades de apoio à família e comunidade – CAF e Casa do Professor, teve 

um resultado positivo de 14 545,15.  

O resultado negativo apurado das atividades da Universidade Sénior ascendeu a 9 551,52.   

As atividades comuns, que englobam os valores das quotas dos sócios, os ganhos e gastos comuns a 

todas as atividades, tiveram um resultado positivo de 18 571,39. 

 

7. Demonstração da Origem e Aplicação de Fundos: 

Os fundos do exercício (resultado líquido gerado corrigido das depreciações do exercício) registam um 

valor negativo de 6 915,75. Verificou-se uma diminuição dos fundos circulantes (disponibilidades e 

terceiros) de 6 309,69. 
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Origem de fundos Aplicação de fundos 

resultado (result.líquidos 
+ amortizações) 

-3 431,49 
Adiantamento 
Investimento 

2 878,20 

Diminuição de fundos 
circulantes 

  
Redução de fundos 
circulantes 

-6 309,69 

  -3 431,49   -3 431,49 

 

 

Considerando que as demonstrações financeiras refletem a atividade da Associação em 2021, solicita-

se a aprovação das contas pelos sócios em assembleia-geral e propõe-se que o valor de resultado 

líquido negativo apurado de 6 915,75 euros (seis mil, novecentos e quinze euros, setenta e cinco 

cêntimos) seja transferido para a rubrica de resultados transitados. 

 

Entroncamento, 13 de abril de 2022 

 

A  Direção: 

 

A Presidente: 

 

________________________________________________________________ 

 

O Tesoureiro: 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

A Contabilista Certificada: ____________________________________________________ 


