
  

 

 

 
Excelentíssimos Senhores, 
 

1. Em cumprimento das disposições Legais e Estatutárias, a Direção 
do Centro Social de Agadão, tem a honra de submeter à 
apreciação dos associados, o Relatório e as Contas de Gerência, 
referentes ao exercício económico de 2021. 

 
1 – ENQUADRAMENTO LEGAL 
 
 O Centro Social de Agadão, é uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva 
de utilidade pública, com estatutos registados na Direcção Geral de Acção 
Social, que tem por objectivo a prossecução de actividades de solidariedade 
social e o seu âmbito de acção abrange, principalmente, a união de freguesias 
de Belazaima de Chão, Castanheira do Vouga e Agadão. Para a realização 
destes objectivos propôs-se criar e manter as valências de Estrutura 
Residencial para Idosos, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.   
 
2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 
            2.1 – Análise da Situação Económica 
        
 A situação económica do Centro Social, apresenta uma evolução em 
termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos 
objectivos e planeamento idealizados.  
 No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um 
resultado negativo de 66.185.31 euros, o que evidencia um retrocesso 
relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Gastos 
com o Pessoal representam 66.74% do total dos proveitos sendo francamente 
superiores às Vendas e Serviços Prestados continuando assim, a ter um peso 
significativo na estrutura de custos, pondo em causa a sustentabilidade da 
instituição e espelha a forte “subsídio-dependência” deste tipo de organizações 
sem fins lucrativos. 
 As comparticipações do ISS atingiram o montante 128.869.75 euros. 
 Os donativos recebidos ao abrigo do mecenato social registaram o valor 
de 708.91 euros.  
 Os Outros rendimentos e ganhos estão influenciados pelo efeito da 
contabilização de subsídios de carater plurianual no montante de 11.965.17 
euros. 
 Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição 
(IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e 
amortização foram calculados pelo método da linha reta ou das quotas 
constantes e às taxas máximas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a 
importância de 58.394.61 euros. 



O Resultado Líquido negativo apurado no Exercício, no montante de 
87.315.85 euros, é atenuado por proveitos de cariz extraordinário, 
nomeadamente donativos e imputação de subsídios com carácter plurianual.  

 
2.2 – Análise da Situação Financeira 
  
Analisado o balanço, constata-se que o equilíbrio financeiro da 

instituição e instável, evidenciado uma situação líquida negativa. 
  O passivo não corrente em 31 de dezembro era de 842.082.50 euros. 
 Em termos de investimentos, no exercício em apreciação não se 
registou a aquisição de bens para o ativo fixo tangível.   
 Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da 
instituição,  
  
3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2022 
 
 É intenção da Direcção para este exercício, cumprir o programa de 
acção e o orçamento aprovado em novembro de 2021, tendo em atenção as 
condicionantes provocadas pela pandemia COVID 19 e pela conjuntura 
económica. 
 
4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS 
 
 Assim, nos termos do exposto, a direcção propõe o seguinte: 
 

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2021 tendo em conta o Parecer 
do Conselho Fiscal;  

 
2. Que os resultados líquidos negativos obtidos no montante de 87.315.85 

euros sejam transferidos para Resultados Transitados, aguardando 
cobertura futura.   

 
5– AGRADECIMENTOS 
 
 A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que connosco 
colaboraram, mais uma vez, desinteressadamente. 
 

Aos sócios, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a 
razão de ser da nossa instituição. 

 
 Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas do centro 
Social. 
     
 

Agadão, 09 de março de 2022  
 
 
 

A DIREÇÃO, 
 



 


