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1. Considerações Gerais 

O relatório de contas que se apresenta espelha as iniciativas desenvolvidas ao longo do ano de 

2020 na Anima Una - Associação de Apoio Social.  

Na primeira parte são descritos o público-alvo, dados relativos aos recursos humanos, 

apresentados o número de voluntários e as atividades que desenvolvem, os parceiros, 

atividades desenvolvidas no âmbito social, bem como os constrangimentos.  

Na segunda parte apresenta-se o relatório de contas, enunciando a análise de rendimentos, 

gastos, património, investimento, meios financeiros líquidos, contas a receber e a pagar, assim 

como o resultado líquido do exercício. Anexa-se ainda as demonstrações financeiras (Balanço, 

Demonstração de resultados por natureza, Demonstração de fluxos de caixa e Anexo às 

demonstrações financeiras). 
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2. Relatório de Gestão 

 

2.1 Público Alvo 

No ano de 2020 a Anima Una prestou serviço a 62 idosos, dos quais 30 homens e 32 

mulheres. A média de idades fixou-se nos oitenta e cinco anos. 

Relativamente às dependências, de referir, que temos 14 utentes totalmente dependentes, 6 

com dependência severa, 9 com dependência moderada, 17 com dependência ligeira e 11 

independentes. 

No que respeita à literacia de sublinhar que somente 3 idosas não sabem ler e escrever, sendo 

que por oposição temos 18 que possuem uma licenciatura. 

 

2.2 Recursos Humanos 

No que respeita aos recursos humanos a instituição teve ao seu serviço 37 funcionários, sendo 

a sua média de idades 47 anos. No que respeita às suas habilitações oito tinham o 1º ciclo de 

escolaridade; onze tinham o 3º ciclo; dez o ensino secundário completo e oito a licenciatura. 

No âmbito da saúde mantivemos a prestação de serviços médicos duas vezes por semana e 

enfermagem a tempo inteiro, sendo que passamos a dispor do serviço de duas pessoas nesta 

área. Dispomos, igualmente, por marcação dos serviços de nutrição, podologia, cabeleireiro, 

medicina dentária e fisioterapia. Mantivemos os serviços da medicina no trabalho para todos os 

colaboradores e de HACCP.  

Relativamente à formação, foi elaborado o Plano de Formação Interno. Contudo devido às 

circunstâncias pandémicas não foi realizado na sua totalidade. 

Beneficiamos também da presença de estagiários de Enfermagem e de Educação. 

Paralelamente beneficiámos de formações no âmbito do direito laboral que foram dinamizadas 

pela UDIPSS. 

 
2.3 Voluntários 

A Anima Una durante o ano de 2020 contou com a disponibilidade de catorze voluntários. No 

entanto estes tiveram a sua presença impedida/ dificultada devido às medidas de contenção da 

pandemia. 

Apesar deste constrangimento, no tempo em que foi possível, prestaram auxílio em tarefas 

como acompanhamento das atividades religiosas, promoção de atividades de lazer, 

nomeadamente, incentivo à prática da modalidade de Boccia e auxílio nas saídas ao exterior, 

trabalho no campo e jardim, direção, contabilidade e gestão financeira, área da instalação e 

manutenção. 
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2.4 Parcerias 

Missionários do Espírito Santo – Cooperação na realização de atividades de cariz formativo e 

religioso. Cedência, sempre que necessário, de uma carrinha de nove lugares. 

 

Segurança Social – Acordo de Cooperação para quarenta e cinco pessoas da resposta social 

estrutura residencial para idosos (ERPI), bem como apoio técnico. Apoio na realização dos 

testes de rastreio ao COVID realizados semanalmente. 

 

Câmara Municipal de Braga – Promoção da iniciativa “Cantares dos Reis” patrocinando a visita 

de um grupo para atuar nas nossas instalações, bem como de um técnico do Sporting de 

Braga para ensinar a modalidade do Boccia, através do programa sénior realizado em parceria 

pelo Sporting de Braga e a Câmara Municipal. Disponibilização de material de protecção 

individual. Apoio na realização de testes de rastreio ao COVID. 

 

ACES Cávado/ Unidade Saúde Pública – Orientações e acompanhamento técnico no âmbito 

do Covid -19. 

 

Banco Alimentar – Ajuda através da entrega de excedentes alimentares, nomeadamente, 

legumes e frutas. 

 

IEFP – Parceria no âmbito da contratação de pessoal e no âmbito da medida MAREES (Apoio 

ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde)  

 

Universidade do Minho – No âmbito de estágios curriculares de enfermagem e educação. 

 

Centro Social de Santo Adrião – Distribuição dos excedentes ou produtos não vendidos 

provenientes dos hipermercados, sendo a Anima Una uma das instituições beneficiárias. 

 

2.5 Atividades 

O plano elaborado para o ano 2020 foi implementado de acordo com o que, a cada momento, 

as circunstâncias permitiram. 

As atividades de índole espiritual continuaram a merecer destaque, dada a religiosidade 

patente na grande maioria dos nossos residentes e a presença da comunidade espiritana, 

assinalando-se os encontros no dia de Libermann e P. Places e celebrando-se as festas do 

Aniversário da Congregação, de Brottier, Tríduo Pascal, dia do Doente e Pentecostes. Além 

destas realizaram-se diariamente laudes, eucaristia, terço e vésperas e semanalmente 

adoração eucarística.  

A par destas iniciativas continuamos a reviver as tradições das Janeiras, S. João, S. Martinho 

Colheitas, do Natal, bem como outras datas com significado no calendário. 
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A proximidade com a família é igualmente um objetivo, nessa medida além de estimular a 

presença das diferentes famílias aquando do aniversário de cada utente. Foram também 

utilizados os recursos digitais de modo permitir a proximidade entre todos. 

Para além de todas estas ações, continuaram a promover-se as atividades manuais, os jogos, 

a escrita, a leitura, o treino cognitivo e psicomotor, a ginástica, o boccia, a musicoterapia, 

sessões de cinema. 

Os almoços temáticos foram também um meio dinamizador, quer para colaboradores, quer 

para os residentes, na medida em que permitiram não só experiências degustativas como a 

aquisição de novas aprendizagens. 

De salientar que apesar de em determinados momentos ter sido necessário suprimir 

actividades grupais, foi preocupação da instituição manter um acompanhamento a cada 

residente de forma próxima, e continuar a proporcionar momentos de ócio que possibilitassem 

a vivência sadia do tempo. 

 

 
2.6 Constrangimentos 

O maior constrangimento/ dificuldade com o qual nos deparamos no corrente ano foi a 

pandemia do Covid-19. Decorrente desta, residentes, colaboradores, voluntários e elementos 

dos órgãos sociais viram as suas rotinas diárias alteradas, bem como se confrontaram com um 

acréscimo de medidas/ orientações às quais tiveram de responder. 

No âmbito dos recursos humanos, o afastamento de utentes, por um lado, e as constantes 

medidas restritivas à circulação, o fechamento das escolas ou os casos de doença ou 

isolamento profilático dos colaboradores e utentes, acarretaram constantes alterações de 

horários, rotinas, dinâmicas, que foram geradoras de fadiga e stress. Neste âmbito não foi 

possível a realização do Dia do Colaborador. 

Relativamente às parcerias não foi possível levar por diante, tal como acontecera em anos 

anteriores, os vínculos informais no âmbito intergeracional 

No que respeita às atividades, as saídas ao exterior, o Programa Boccia Sénior, os dias 

abertos à participação das famílias, bem como outros eventos com a presença de pessoas 

externas à instituição, não puderam ser realizados. Como resposta outras iniciativas foram 

sendo desenvolvidas, sobretudo para minimizar o isolamento a que foram forçados os idosos.  
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3. Análise Económica e Financeira 

         A análise da situação económica e financeira tem por base os documentos financeiros 

que à frente se apresentam e resume os resultados, assim como a situação patrimonial e 

financeira alcançada pela Anima Una, reportada a 31 de dezembro de 2020. 

 

3.1. Análise de Rendimentos 

 

Os rendimentos do exercício correspondem a €815.442,17 tendo aumentado €22.698,13 

relativamente ao ano passado, representando um crescimento de 2,9%.  

Houve um aumento nas mensalidades dos utentes de €11.697,87 (2,3%), dos subsídios 

do estado €15.722,75 (6,6%) e dos donativos €5.868,92 (32,5%) e uma diminuição nos outros 

rendimentos de €7.220,25 (-25,9%). 

A estrutura e evolução dos Rendimentos estão discriminadas como se segue: 

516.048,38 504.740,51 11.307,87 2,2%

511.608,38 499.910,51 11.697,87 2,3%

4.440,00 4.830,00 -390,00 -8,1%

277.650,62 256.058,95 21.591,67 8,4%

253.728,45 238.005,70 15.722,75 6,6%

23.922,17 18.053,25 5.868,92 32,5%

20.680,33 27.900,58 -7.220,25 -25,9%

44,77 63,96 -19,19 -30,0%

0,00 200,00 -200,00 100,0%

12.501,59 23.942,01 -11.440,42 -47,8%

8.133,97 3.694,61 4.439,36 120,2%

1.062,84 4.044,00 -2.981,16 -73,7%

815.442,17 792.744,04 22.698,13 2,9%

Outros

Subsidios do estado

Doações

Mensalidades de utentes

Quotas e joias de sócios

Descontos de pronto pagamento

Imputação de subsídios para investimento

Ganhos em inventários

Variação 20/19 

percent.
Variação 20/19

Evolução dos Rendimentos

2020 2019

Prestação de Serviços

Subsídios à Exploração

Outros Rendimentos

Juros dividendos e out. rendimentos

Totais
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Como se pode analisar pela leitura do gráfico anterior, as contas de rendimentos mais 

significativas são as de Prestações de serviços e de Subsídios à exploração que representam, 

respetivamente, 63,3% e 34% do total dos Rendimentos da instituição. 

 

3.2. Análise de Gastos 

No exercício de 2020, os gastos ascenderam a €854.900,01 representando um aumento 

relativamente ao ano de 2019 de €8.817,29 (1%). 

A conta de Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas aumentou 

€10.634,20 (12,3%) em relação ao ano anterior. 

A conta de Fornecimentos e Serviços Externos aumentou €9.621,16 (8,2%). Destacamos 

nesta conta as sub-rubricas de Energia e Fluídos com um valor de €76.589,53 significando um 

aumento de €5.166,51 (7,2%) e os Serviços Especializados com um valor de €37.305,35 tendo 

aumentado €5.314,05 (16,6%). 

A conta de Gastos com o Pessoal aumentou €19.277,87 (3,4%) em relação ao ano 

anterior. 

De salientar também a diminuição dos Gastos de Depreciação e de amortização de 

€30.453,58 (44,1%). 

 A tabela seguinte evidencia a estrutura e evolução dos gastos nos últimos 2 anos e a 

respectiva variação: 

96.979,00 86.344,80 10.634,20 12,3%

126.785,36 117.164,20 9.621,16 8,2%

37.305,35 31.991,30 5.314,05 16,6%

4.342,41 3.921,35 421,06 10,7%

76.589,53 71.423,02 5.166,51 7,2%

231,95 1.537,62 -1.305,67 -84,9%

8.316,12 8.290,91 25,21 0,3%

587.816,91 568.539,04 19.277,87 3,4%

38.533,52 68.987,10 -30.453,58 -44,1%

1.949,99 0,00 1.949,99 100,0%

394,00 394,00 100,0%

199,61 2.181,97 -1.982,36 -90,9%

2.241,62 2.865,61 -623,99 -21,8%

854.900,01 846.082,72 8.817,29 1,0%

Gastos e Perdas de Financiamento

Totais

Deslocações, estadas e transportes

Serviços diversos

Gastos com o Pessoal

Gastos de Depreciação de Amortização

Perdas por imparidades

Custo Merc. Vend. Mat. Cons.

Fornecimentos e Serviços Externos

Materiais

Energia e f luídos

2019 Variação 20/19

Outros Gastos e Perdas

Perdas por redução de justo valor

Evolução dos Gastos

2020 Variação 20/19 

percent.

Serviços especializados
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Da análise do gráfico da estrutura de gastos, ressalta que os Fornecimentos e Serviços 

Externos (14,8%) e os Gastos com o Pessoal (68,8%) são os grandes responsáveis pelo 

volume de encargos da instituição representando em conjunto 83,6% dos gastos totais. 

 

3.3. Recursos Humanos 

Para poder dar resposta à necessidade de redução de gastos o número de funcionários foi 

reduzido, tendo passado de 40 no início do ano para 37 no final. 

Tendo em conta os constrangimentos que a pandemia criou na instituição foi aproveitado 

a medida MAREES para substituir funcionários que estiveram de baixa ou confinados. 

Dentro dos condicionalismos legais tem-se realizado, preferencialmente, contratos a prazo 

no sentido de permitir percecionar a adaptação dos novos funcionários quer à instituição quer 

as funções desempenhadas. 

As tabelas seguintes evidenciam os recursos humanos ao serviço nos últimos 2 anos: 

 

Recursos Humanos em 31 de Dezembro de 2020 
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2 – Contratados a prazo  1  5  1 

4 – Prestação de Serviços  2     

 

Recursos Humanos em 31 de Dezembro de 2019 
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1 – Efetivos 1 2 2 9 2 5 

2 – Contratados a prazo  1  12 3 3 

4 – Prestação de Serviços  2     

 
 

3.4. Análise Patrimonial 

As demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2020 apresentam um Ativo de 

€1.002.020,95 um valor de Fundos próprios no valor de €471.004,25 sendo o seu passivo no 

valor de €531.016,70.  

A tabela seguinte evidencia a estrutura do ativo e o seu peso relativo nos últimos dois 

anos: 

Estrutura do Ativo 

  2020 Peso(%) 2019 Peso(%) 

Ativos fixos 916.553,56 91,47% 999.655,16 95,04% 

Inventários 9.741,21 0,97% 7.113,09 0,68% 

Dívidas de terceiros 11.679,99 1,17% 21.412,15 2,04% 

Caixa e depósitos à ordem 64.046,19 6,39% 23.607,06 2,24% 

Totais 1.002.020,95 100,00% 1.051.787,46 100,00% 
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No estudo da estrutura do ativo verificamos uma diminuição de ativo fixo consequência 

das depreciações e amortizações. 

Relativamente ao ativo corrente, as dívidas de terceiros a curto prazo passaram de 

€21.412,15 em 2019, para €11.679,99 em 2020, verificando-se uma diminuição de €9.732,16 e 

os meios financeiros líquidos passaram de €23.607,06 em 2019, para €64.046,19 em 2020, o 

que representa um aumento de €40.439,13 relativamente ao ano anterior. 

 

A tabela seguinte evidencia a estrutura dos Fundos próprios e Passivo e o seu peso 

relativo nos últimos dois anos: 

2020 Peso(%) 2019 Peso(%)

Fundos patrimoniais 510.462,09 50,94% 580.621,73 55,20%

Resultado liquido do exercício -39.457,84 -3,94% -53.834,18 -5,12%

Dividas a terceiros m/l prazo 382.655,89 38,19% 397.474,22 37,79%

Dividas a terceiros 38.828,50 3,88% 25.795,85 2,45%

Diferimentos (passivo) 0,00 0,00% 0,00 0,00%

Outras contas a pagar 109.532,31 10,93% 101.729,84 9,67%

Totais 1.002.020,95 100,00% 1.051.787,46 100,00%

Estrutura dos Fundos Patrimoniais e Passivo

 
  

Quanto à análise dos valores do passivo evidencia-se as dívidas a terceiros de curto prazo 

que passaram de €25.795,85 em 2019, para €38.828,50 em 2020, o que representa um 

aumento de €13.032,65. Quanto às dívidas de médio e longo prazo passaram de €397.474,22, 

para €382.655,89 tendo diminuido em €14.818,33. 

O passivo passou de €524.999,91 para €531.016,70, o que representa uma diminuição de 

€6.016,79. 

Os fundo patrimoniais passaram de €526.787,55 para €471.004,25, o que representa uma 

diminuição de €55.783,30. 
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3.5. Investimentos e Evolução do Investimento 

O investimento em ativo fixo tangível foi de €3.969,05, correspondendo a €770,00 de 

edifícios e outras construções, €2.958,05 de equipamento básico e de €241,00 de equipamento 

administrativo.  

Os investimentos efetuados durante o ano foram os seguintes: 

Investimentos em ativos Valor
Abatedor Temperatura 2.281,01   

Porta corta fogo 2 folhas 770,00       

Máquina de Vácuum 647,71       

Tablet Lenovo 130,00       

Resguardo em policarbonato 111,00       

Medidor de tensão 29,33          

A evolução do investimento nos últimos dois anos é ilustrada no quadro seguinte: 

Evolução do Investimento em Ativos 

  2020 2019 

Ativo fixo Tangível 3.969,05 23.566,92 

Edifícios e outras construções 770,00 9.695,61 

Equipamento Básico 2.958,05 13.260,60 

Equipamento de transporte 0 0 

Equipamento Administrativo 241,00 610,71 

Total 3.939,05 23.566,92 

 

3.6. Meios Financeiros Líquidos 

No final do exercício o balanço apresenta as seguintes disponibilidades: 

Saldo de Caixa € 1.129,34 

Saldo de Depósitos à ordem €62.916,85 

 

 3.7. Créditos a Receber 

Da análise do ativo corrente verifica-se que o saldo da conta créditos a receber é 

composta pela conta de Utentes com €4.566,75, pelos adiantamentos ao pessoal no valor de 

€4.840,00 e pela conta de outros devedores no valor de €600.00. 

O saldo devedor da conta Estado e Outros Entes Públicos espelha o valor do IVA a 

recuperar que é de €1.643,24. 
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Na conta fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros existe um saldo no 

valor de €30,00. 

 

3.8. Créditos a Pagar 

O saldo da conta Fornecedores é de € 27.442,85 e está distribuído por vários 

fornecedores. 

O saldo credor da conta Estado e Outros Entes Públicos, no valor de €11.385,65, espelha 

o valor das retenções de imposto dos rendimentos dos trabalhadores, das contribuições para a 

Segurança Social e do fundo de compensação, como a seguir descriminado: 

 

IRS (retenção) € 1.770,00 

Contribuições Segurança Social € 9.331,43 

Fundo de compensação €284,22 

 

A conta de Financiamentos obtidos é composta de dois empréstimos. 

Um empréstimo bancário contraído no Millennium BCP no valor de €100.000,00 a ser 

reembolsado em 7 anos, cujo valor atual em dívida é de €34.759,14. 

Outro empréstimo, no valor actual de €347.896,75, concedido pelo fundador Congregação 

Missionários do Espírito Santo, aquando da realização das obras de remodelação, não estando 

definido prazo para o seu reembolso.  

 

Empréstimos Bancários € 34.759,14 

Outros financiadores €347.896,75 

 

O saldo na rubrica de Outras passivos correntes inclui o saldo dos Credores por 

Acréscimos de Gastos no valor de €80.488.75, o saldo da conta fornecedores de investimentos 

no valor de €169,74 e o saldo da conta de Outros Credores no valor de €3.213,63. Inclui ainda 

um saldo de €759,64 referente à conta de Pessoal, resultante da retenção de parte do salário 

de uma funcionária por ordem judicial e o saldo da conta de Adiantamento de clientes no valor 

de €24.900,55. 

A conta Credores por Acréscimos de Gastos corresponde aos valores das remunerações 

a pagar no próximo período económico (férias e subsídios de férias) que são gastos do 

presente ano, no valor de €75.383,64 e aos valores de eletricidade e comunicação cujos gastos 

referem-se ao presente ano mas cuja faturação só será emitida no próximo, no valor de 

€5.105,11. 

O saldo por contas é o seguinte: 

Adiantamento de clientes € 24.900,55 
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3.9. Resultado Líquido do Período 

O Resultado Líquido do Período é negativo em €39.457,84. Embora o resultado continue 

negativo foi possível melhorá-lo, relativamente ao período anterior, em €14.376,34 

Tem-se procurado encontrar medidas que possam melhorar o resultado, no entanto, tal 

não se afigura fácil tendo em conta que não se pretende baixar muito a qualidade prestada aos 

utentes. 

O aumento do salário mínimo e as alterações provocadas pela atualização dos salários de 

acordo com o contrato coletivo de trabalho implicam um aumento significativo nos gastos com 

o pessoal tornando-se difícil compensar esse aumento, quer através do aumento dos 

rendimentos quer na redução de outras contas gastos. 

O aumento previsível do número de utentes durante o próximo ano será certamente uma 

forma de poder melhorar significativamente o resultado. 

 Propomos que o resultado líquido do período de €39.457,84 seja transferido para a conta 

de resultados transitados. 

 

4. Considerações Finais 

Os nossos agradecimentos a todos quantos colaboraram connosco no desenvolvimento 

deste grande projeto que é a Anima Una, em particular, à Segurança Social (SS), Instituto de 

Emprego e Formação Profissional (IEFP), voluntários, os Sócios da ANIMA UNA e todos os 

utentes, pela disponibilidade e prontidão no apoio às nossas dinâmicas e projetos. 

Endereçamos o nosso especial e reiterado reconhecimento público a todos os excelentes 

colaboradores, por todos os seus préstimos no engrandecimento desta instituição e aos dois 

membros da direcção, Dr.ª Fátima Monteiro e Pde Eurico Azevedo, que cessaram as funções 

durante este ano. 

 

Braga, 26 de fevereiro de 2021 

 

A Direção 

Pessoal €759,64 

Fornecedores de Investimento € 169,74 

Credores por Acréscimo de Gastos € 80.488,75 

Outros Devedores e Credores €3.213,63 


