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1 - Atividade 

1.1 – Enquadramento Macroeconómico 

 
1.1.1-Conjuntura Económica 

Relativamente à economia mundial, após dois anos de  crescimento robusto, 
é provável que ocorra uma desaceleração nos próximos anos, aliás alguns 
indicadores do último trimestre de 2018 apontam claramente para esse 
cenário, sendo mais notado nas economias europeias, começando já, segundo 
alguns analistas a produzir efeitos na economia doméstica, dado que ao   
longo do ano, assistiu-se à materialização de alguns riscos negativos, 
nomeadamente um aumento do protecionismo comercial e focos de 
turbulência financeira em certas economias emergentes mais vulneráveis, 
num quadro de normalização da política monetária nos EUA e de um menor 
apetite ao risco pelos investidores internacionais. Neste contexto, o 
crescimento do PIB mundial em 2018 denotou uma menor sincronização 
entre países. 
 
 De acordo com o exercício de projeção do Eurosistema, o PIB mundial 
deverá manter um crescimento de 3,6% em 2018 e desacelerar para cerca 
de 3,3% entre 2019 e 2021. Na área do euro, a atividade deverá registar um 
abrandamento mais acentuado em 2018 (de 2,5% para 1,9%), refletindo a 
evolução nas quatro maiores economias da área.  
 
De facto o desempenho da economia mundial nos dois últimos anos melhorou 
em relação ao período pós – crise de 2008, não apenas pelo crescimento mas 
também por uma maior sincronização entre os países. Pese embora em 2018 
o ritmo de crescimento na Zona Euro tenha abrandado em relação a 2017, 
nos EUA pelo contrário, verificou-se uma aceleração de 2,2% para 2,9%, 
contudo prevê-se que em 2020 o crescimento nos estados unidos caia para 
2,5%. Por seu lado nas economias projeta-se um crescimento com maior 
estabilidade na casa dos 4,7%, já no que concerne à china a previsão é de 
queda passando de 6,6% para 6,2%, mas mesmo assim não se vislumbrando 
uma recessão.  
 
 
 
Por outro lado, o  comércio mundial desacelerou de forma mais pronunciada 
do que a atividade económica, devendo manter ainda assim um ritmo de 
crescimento relativamente forte em 2018. Esta evolução é consistente com 
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a posição do ciclo económico nas economias avançadas, que se traduz numa 
moderação da atividade económica e, em particular, do investimento e das 
exportações. O aumento das tarifas sobre as importações dos EUA, em 
particular sobre as oriundas da China, e respetivas medidas de retaliação, 
estarão a afetar negativamente os fluxos de comércio entre estes dois 
países.  
 
Todavia é certo que os elevados níveis de endividamento de um grande 
número de países aumentam os riscos para a economia ao potenciarem os 
efeitos de possíveis choques, sejam de cariz real, como por exemplo é o 
caso das restrições ao comercio internacional, ou de cariz monetário, como 
o possível aumento das taxas de juro em função do comportamento da 
inflação nos EUA. 
 
Relativamente à economia nacional, durante o período de recuperação 
iniciado em 2013, a economia portuguesa evidenciou traços que permitem 
atualmente perspetivar um crescimento mais sustentado da atividade. O 
grau de abertura da economia aumentou significativamente, beneficiando do 
comportamento das exportações, com destaque para o aumento da 
relevância do turismo. 
 
Segundo o boletim económico de dezembro de 2018 do Banco de Portugal , a 
economia portuguesa deverá prosseguir uma trajetória de crescimento da 
atividade, embora em desaceleração, no horizonte 2018-21, em linha com as 
projeções para o mesmo período publicadas para o conjunto da área do euro 
pelo Banco Central Europeu (BCE). Projeta-se que o produto interno bruto 
(PIB) cresça 2,1% em 2018, 1,8% em 2019, 1,7% em 2020 e 1,6% em 2021.  

Assim As previsões agora divulgadas para 2018 e 2019 reveem em baixa as 
estimativas de evolução do PIB avançadas pelo Banco de Portugal em junho e 
outubro devido, segundo se pode ler no comunicado, "a uma revisão em baixa 
do crescimento das exportações, que reflete a revisão das hipóteses 
relativas à evolução da procura externa e a incorporação da informação mais 
recente. 

A previsão de abrandamento no crescimento da economia portuguesa deve-
se sobretudo às exportações - ainda que, como é dito no documento, o 
enquadramento externo da economia portuguesa deva permanecer 
"relativamente estável". Mas tendo o comércio internacional crescido a um 
ritmo superior ao que se antecipava em 2017 e 2018, agora as previsões são 
que siga em linha com o PIB mundial, o que se traduz também na dinâmica 
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da procura externa dirigida a Portugal entre 2019 e 2021. As projeções 
apontam para um crescimento das exportações de 3,6% em 2018, 3,7% em 
2019, 4% em 2020 e 3,6% em 2021. 

"O abrandamento do PIB no horizonte 2018-21 reflete, em larga medida, um 
contributo progressivamente menor das exportações em termos líquidos de 
conteúdos importados. O contributo da procura interna líquida de conteúdos 
importados para o crescimento do PIB também se deverá reduzir 
ligeiramente ao longo do horizonte de projeção". 

A evolução da atividade económica condiciona igualmente a evolução do 
emprego. E, escreve o Banco de Portugal, "após um crescimento muito 
dinâmico em 2017, o emprego deverá retomar, em média, no horizonte de 
projeção, uma evolução mais em linha com a sua relação histórica com a 
atividade". Em termos práticos isto significa que a economia portuguesa 
continuará a suportar uma trajetória descendente da taxa de 
desemprego, mas mais moderada do que nos anos recentes. De acordo com 
este Boletim Económico, a taxa de desemprego deverá situar-se em 5,3% no 
final do horizonte de projeção. 

As projeções para a inflação mantêm-se relativamente inalteradas 
relativamente às anteriormente publicadas. Os preços no consumidor 
deverão crescer 1,4% em 2018 e em 2019, 1,5% em 2020 e 1,6% em 2021, 
"traduzindo um quadro de algumas pressões inflacionistas internas 
originadas pelos custos salariais". Também aqui, o enquadramento externo 
está na origem dos principais fatores de risco e incerteza que rodeiam a 
atual projeção, afirma o Banco de Portugal. 

Quanto ás previsões do governo para 2019, plasmadas no orçamento de 
estado, mais otimistas que as projeções atuais do B.P prevê-se uma melhoria 
nas contas do Estado para 2019 com uma redução do défice de 0,7% em 
2018 para 0,2% em 2019, atingindo assim praticamente o equilíbrio no saldo 
orçamental. Redução também no défice estrutural, sendo esta de 0,3 pp. 
Retira-se do mesmo que a dívida pública baixa da barreira dos 120% sobre o 
PIB, atingindo os 118,2% em 2019. Volta a reforçar o investimento (FBCF) 
público, com um crescimento de 17,1% em 2018, já depois de ter crescido 
16,3% em 2017, permitindo que o peso do investimento público no PIB atinja 
os 2,3%. 
Melhora a nossa posição externa, aumentando a capacidade de 
financiamento da economia portuguesa ao exterior de 1,0% do PIB em 2018 
para 1,2% em 2019. 
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Reduz o peso da despesa pública no PIB, de 43,9% em 2018 para 43,5% em 
2019. 
Mantém a criação de emprego depois de terem sido criados 321 mil 
empregos desde o início da legislatura. O crescimento do emprego é 
estimado nos 0,9% com a taxa de desemprego a atingir os 6,3% em 2019. 
Aumenta o saldo primário (excluindo juros) de 2,7% do PIB em 2018 para 
3,1% do PIB em 2019. 
Reduz a carga fiscal em 0,1pp para os 34,6% do PIB. 
O investimento total da economia será a componente mais dinâmica da 
procura interna, acelerando em 2019 para um crescimento de 7%. 
Pelo 3º ano consecutivo a economia portuguesa crescerá em 2019 acima da 
média europeia (2,2% versus 1,9%). 
 
 
1.1.2 – As IPSS e a  Conjuntura Sectorial 
 
 
Apesar de não abundarem estudos sobre as IPSS, todavia podemos afirmar 
que estas instituições são o referencial por excelência do setor social e 
solidário em todo o território português, quer no continente quer nas ilhas, 
sendo com certeza uma realidade multissecular na sociedade portuguesa, e 
durante os tempos já longínquos foram se afirmando como o pilar 
fundamental da proteção social das pessoas mais carenciadas no nosso país. 
Com o aparecimento do estado previdência no século passado, do próprio 
sistema nacional de saúde, as IPSS, evoluíram para outro patamar, dado que 
o estado assumiu a responsabilidade politica pela proteção social, o que não 
foi mais do que reconhecer o papel pioneiro que estas instituições tiveram 
na proteção dos mais carenciados e desprotegidos. 
No entanto para a prossecução dos objetivos do estado na área da proteção 
social, dado o papel das IPSS nesta temática e também do seu 
conhecimento, o próprio estado reconheceu que estas politicas tinham que 
ser desenvolvidas em cooperação e interação com as IPSS, continuando 
estas a ser o foco principal na economia social, tendo esta evolução 
originado três conceções na missão das IPSS, a saber: a estatizante, a de 
autorresponsabilização e a da cooperação. A estatizante, como se torna 
óbvio, é o estado o primeiro responsável pela ação social, sendo certo que as 
IPSS através de programas protocolares com o mesmo, prestam um serviço 
simultâneo ao estado e aos próprios utentes das IPSS. A de 
autorresponsabilização, deriva do fato das IPSS, serem parte integrante da 
sociedade civil e dos problemas sociais da mesma, o que não é mais como o 
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mais nobre exercício e sentido de cidadania de que o pais tem que 
reconhecer. A Cooperação não é mais do que a simbiose das duas missões 
anteriores, pois identificam as pessoas necessitadas, prestam ajuda dentro 
dos seus parcos recursos, requerendo também a intervenção subsidiária do 
estado, pois reconhecem o papel regulador do mesmo, mas reivindicam ajuda 
para prosseguirem os sus fins, ajuda essa que acaba por ser escassa, pois o 
país como todos sabem, tem problemas reais de equilíbrio das suas contas. 
 Cremos de todo que é a cooperação que tem predominado, na economia 
social, não só cooperando com o estado, mas também com outras entidades, 
para o qual reconhecemos o papel fundamental dos mecenas bem como todos 
aqueles que acima das suas possibilidades têm ajudado a desempenhar tão 
nobre missão, quer com a sua ajuda financeira, quer com o seu voluntarismo. 
Somos crentes também se os recursos do Estado fossem ilimitados, 
continuariam as IPSS a ter o seu papel, porque são estas que 
verdadeiramente conhecem os problema do utente, que apesar de anónimo 
para o estado, para as Ipss, ele tem um nome e um rosto conhecido, ou seja   
podemos afirmar que as IPSS estão para os que precisam de ajuda social, 
como as autarquias estão para os munícipes e para os fregueses, ou seja é 
um serviço de proximidade. 
 As IPSS prestam e agem como verdadeiras empresas sociais, sendo o 
resultado liquido a evolução e o bem estar que conseguem proporcionar aos 
sues utentes. 
Apesar de não haver dados rigorosos, contudo sempre se dirá que as IPSS 
são responsáveis por cerca de 67% dos equipamentos com respostas socias 
existentes em Portugal. 
Também na mesma linha de alguma fragilidade de mensurar os dados, 
sempre se dirá que existem cerca de 5.000 IPSS, sendo responsável por 
cerca de 6% do emprego, com certa de 3% do valor acrescentado bruto e 
de mais de 5% do valor emprego remunerado,  se bem que existe emprego 
voluntário que não é remunerado. 
Socorrendo-nos do estudo feito pela Universidade Católica do Porto, 
podemos afirmar com algum rigor o que anteriormente foi referido, desde 
logo esse estudo evidencia claramente e inequivocamente  que de cada euro 
que as IPSS captam para o território onde estão implementadas, mais do 
que quadruplica na economia local, fundamentando que esse ganho advém, 
porque aquele valor fica a circular dentro da economia do concelho ao ser 
utilizado para pagar remunerações a trabalhadores das IPSS que vivem no 
concelho e para comprar bens e serviços a empresas desse concelho. 
Este estudo também conclui que a principal faceta da importância económica 
e social das IPSS, está em fornecerem bens e serviços a pessoas que, não 
podem pagar por eles um preço que cubra o próprio custo, revelando que o 
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valor pago pelos utentes corresponde em média a 31,7% dos rendimentos 
das instituições, o que confrontando com a nossa fundação esse valor está 
muito coincidente, dado que no nosso caso se aproxima dos 32%, o que é 
realmente verdadeiramente insuficiente para a prossecução dos nossos 
objetivos. Continuando esse estudo a concluir, que por cada euro que um 
utente consegue pagar, as IPSS têm que arranjar mais dois euros. Adianta 
ainda o mencionado estudo, que a comparticipação do Estado ao setor 
solidário corresponde a 46,12% do total dos rendimentos destes 
organismos, sendo que 38,75% vem do Instituto da Segurança Social, 6,59% 
é proveniente de outras entidades da administração central e 0,78% das 
autarquias locais. Também refere que os gastos do pessoal são, de longe a 
principal componente dos custos das IPSS, onde representam 58,41%, muito 
acima do que acontece não só nas sociedades não financeiras ( 14,16% ), mas 
também nas entidades com fins lucrativos prestadores de serviços de apoio 
social ( entre 43,4% e 45,4% ), no caso da nossa fundação o peso do pessoal 
ainda é superior ao referido neste estudo, ou seja o peso dos custos do 
pessoal nos custos totais da nossa instituição é de cerca 61%. 
Na maioria dependem também do trabalho voluntário, sobretudo nos órgãos 
sociais, para apoio administrativo ou colaboração nos vários serviços. 
Esta situação resulta, segundo o estudo que 40% das 565 IPSS analisadas 
apresentam resultados líquidos positivos no ano de 2016, mas apesar disso a 
maioria tem graus de solvabilidade razoável, com bons níveis de liquidez e 
baixas taxas de endividamento, ou seja bem melhores do que no setor das 
sociedades não financeiras. Sublinha este estudo que estas organizações só 
podem cobrar aos seus utentes valores que eles tenham capacidade de 
pagar, o que resulta que esses valores são nitidamente inferiores ao valor do 
custo do utente para a IPSS. Por conseguinte as IPSS precisam de recorrer 
a financiamento público e a doações para cobrirem a diferença entre o que 
os utentes pagam e os custos que têm que suportar. 
Socorrendo-nos do mesmo estudo, é referido que em mais de 70% das 2882 
freguesias do país há equipamentos sociais para crianças e idosos, o que 
demonstra a importância económica e social das IPSS na faceta de “oferta 
de proximidade”. Adiantando ainda mais que em 27,16% do número total das 
freguesias do continente as IPSS são as únicas entidades que têm 
equipamentos para crianças e idosos.  
Pode o estudo estar sujeito a criticas, mas nós que vivemos as IPSS 
sabemos que a realidade por vezes ainda é mais madrasta do que o estudo 
refere, mas, não é isso que nos faz desanimar, pois a nossa realização só é 
satisfeita quando nos acharmos úteis para resolvermos os problemas de 
quem necessita da nossa Fundação Gaspar e Manuel Cardoso. 
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  Fica também claramente demonstrado que as IPSS têm uma forte 
implantação no território nacional 
 
 No entanto, têm vindo a público noticias pouco abonatórias acerca da 
gestão das IPSS, tendo sido o ano de 2017 que estas noticias tiveram mais 
impacto, como o caso da Rarissimos e da Fundação do Século, entre mais, 
independente de haver ou não irregularidades, devemos referir o que o 
presidente da CNIS, Lino Maia disse em que se deve falar da bondade deste 
setor , o que nos leva a estar totalmente de acordo,  pois infelizmente 
existem más práticas na nossa sociedade, o que não podemos aceitar é que 
esta situação fique na opinião publica como sendo práticas correntes 
levadas a efeito nas IPSS, uma coisa temos a certeza é que isso não pode 
ser generalizado,  sendo a Fundação Gaspar e Manuel Cardoso um exemplo e 
que desmente a existir essa opinião, pois nenhum órgão social é remunerado, 
nem utiliza qualquer outro expediente para retirar vantagens patrimoniais 
pessoais, é com toda a abnegação e no mais sentido de responsabilidade 
social e voluntariosa que desempenham a sua nobre função,  isto, todos sem 
exceção. Mas somos apologistas que se houver culpados que a culpa não 
morra solteira, e que estas situações que para nós, são esporádicas, não 
descredibilizem as IPSS, não desmobilizem a população neste sentido 
solidário, não desmobilizem  o voluntariado, não desmobilizem os mecenas, e 
sobretudo que o Estado continue a ter um braço direito no desenvolvimento 
das politicas socias, que são as IPSS, onde se inclui a nossa fundação. 
 
Os próximos pontos evidenciarão todos os atos de gestão e a evolução da   
Fundação Gaspar e Manuel Cardoso em todas as suas vertentes: 
 
1.2.- Evolução da Atividade 
  
 A fundação elaborou um plano de atividades e o respetivo orçamento para o 
ano de 2018, com muita ambição e inovação, por forma a dar continuidade a 
serviços de qualidade e com a devida dignidade a prestar aos nossos 
utentes, quer na vertente da infância quer na valência da população sénior. 
Com alguma humildade sempre diremos que nos regozija-mos com o empenho 
que todos os nossos colaboradores colocaram na prossecução e no 
desenvolvimento das atividades propostas. Sendo certo, que perante tão 
vasto e exaustivo plano, conjugado com a situação dos recursos financeiros 
serem francamente escassos, seria de todo impossível chegarmos ao fim do 
ano com 100% do plano executado, todavia foi gratificante para nós,  e 
pensamos que também o foi por parte de todos os nossos colaboradores e 
utentes, o efetivamente realizado, do qual ficamos orgulhosos, mas 
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infelizmente os recursos financeiros não nos deixam ir mais longe, mas, 
como já referido este é um problema transversal a todas as IPSS, que 
conseguem fazer das “ tripas, corações”.  
 
Quanto à evolução da atividade por natureza das contas, tivemos em 2018 a 
seguinte evolução comparativamente ao ano anterior: 
 

(valo res expressos em euros)

Exercício 2017

Quantias Variação em valor Variação face ao 
período anterio r Quantias

Vendas e Serviços Prestados- pagamentos dos 
utentes

384 397,30 73 883,73 23,79% 310 513,57

Outros rendimentos e gastos operacionais (319 422,42) (18 047,04) 5,99% (301 375,38)

Resultado antes de depreciações, gastos de 
f inanciamento e impostos (EBITDA)

64 974,88 55 836,69 611,03% 9 138,19

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 149 019,10 (2 733,07) (1,80)% 151 752,17

Resultado operacional antes de gastos de 
f inanciamento e impostos (RO)

(84 044,22) 58 569,76 (41,07)% (142 613,98)

Resultados financeiros (1 385,75) (1 385,42) (0,33)

Resultado antes de imposto (RAI) (85 429,97) 57 184,34 (40,10)% (142 614,31)

Resultado líquido do período (85 429,97) 57 184,34 (40,10)% (142 614,31)

Resultado das operações
Exercício 2018

 
 
 
Houve aumento das receitas dos utentes na ordem dos 24%, ficando-se a 
dever essencialmente ao aumento da valência dos Idosos, o que por seu lado 
permitiu diminuir os resultados negativos, se bem que ainda temos um 
caminho a percorrer para debelar os deficits que se têm verificado nos 
últimos anos, mas, pensamos que é possível com algumas correções alterar 
esta situação. Todavia estes resultados não são mais negativos porque 
obtivemos receitas de rendas do aluguer de parte do nosso património. 
 
 
 
No que toca à totalidade das receitas o quadro seguinte mostra a sua 
evolução, bem como a percentagem por cada tipo de receitas relativamente 
ás receitas totais: 
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(valores expressos em euros)

Peso/ Rend. Totais Peso/ Rend. Totais

CONTA DISCRIMINAÇÃO 2017 2018 2017 2018

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

72.1 Pes taçõe s dos  utentes 310 513,57 384 397,30 30,8% 31,9%

310 513,57 384 397,30 30,8% 31,9%

75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO   

75.1 Subs idios  do es tado e outros  entes  públ icos 430 924,72 557 766,22 42,7% 46,3%

430 924,72 557 766,22 42,7% 46,3%

77 GANHOS POR AUMENTO DO JUSTO VALOR   

77.1 Em Ins trumentos Financeiros 1 091,24 82,00 0,1% 0,0%

1 091,24 82,00 0,1% 0,0%

78 OUTOS RENDIMENTOS   

78.1 Rendimentos suplementares 204 555,60 205 814,73 20,3% 17,1%

78.8 Outros 62 268,07 56 247,15 6,2% 4,7%

266 823,67 262 061,88 26,4% 21,8%

Total  das  receitas 1 009 353,20 1 204 307,40 100,0% 100,0%

Exercícios

 
 
Verificando-se que o pagamento da estadia dos utentes ronda os 30,8% das 
receitas totais, tendo os subsídios de estado um peso de 42,7%, e os outros 
rendimentos de cerca de 26,4%, que são na sua maioria proveniente das 
rendas dos nossos prédios alugados. 
 
Quanto à decomposição das despesas, o quadro seguinte apresenta os 
valores bem como o peso de cada rúbrica nos gastos totais: 

(valores expressos em euros)

Peso/ custos totais Peso/ custos totais

CONTA DISCRIMINAÇÃO 2017 2018 2017 2018

61 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 

E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 71 531,24 82 682,10 6,21% 6,41%

62 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

62.2 Servi ços  Es pecia l izados 75 854,11 87 283,93 6,58% 6,77%

62.3 Materi a is 12 073,30 18 275,65 1,05% 1,42%

62.4 Energia  e Fluídos 102 159,28 103 479,72 8,87% 8,02%

62.5 Des locações  e  Es tadas 1 616,60 750,24 0,14% 0,06%

62.6 Servi ços  Di vers os 52 740,69 53 087,05 4,58% 4,12%

244 443,98 262 876,59 21,22% 20,38%

63 GASTOS COM O PESSOAL   

63.2 Remunerações  do Pes s oal 503 097,18 649 660,03 43,67% 50,37%

63.5 Encargos  Sobre Remunerações 109 843,96 129 266,52 9,54% 10,02%

63.6 Seguros  de Aci dente de Trabalho/outros 4 558,70 4 413,51 0,40% 0,34%

638/634 Outros  Gas tos  com o Pes s oal 49 928,57 4 158,25 4,33% 0,32%

667 428,41 787 498,31 57,94% 61,06%

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO   

64.2 Activos  Fixos  Tangíveis 151 752,17 149 019,10 13,17% 11,55%

151 752,17 149 019,10 13,17% 11,55%

66 PERDAS POR REDUÇÕES DE JUSTO VALOR

66.1 Em Ins trumentos Financeiros 1 244,99 1 862,87 0,11% 0,14%

1 244,99 1 862,87 0,11% 0,14%

68 OUTOS GASTOS   

68.1 Impostos 11 549,75 5 601,06 1,00% 0,43%

68.2/68.2/68.8 Outros 4 016,64 197,34 0,35% 0,02%

15 566,39 5 798,40 1,35% 0,45%

69 GASTOS DE FINANCIAMENTO   

69.1/69.8 Juros  Suportados /Outros 0,33 0,00%

0,33 0,00%

Total  dos  Ga stos 1 151 967,51 1 289 737,37 100,00% 100,00%

Exercícios
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Donde se retira que os gastos são superiores aos rendimentos, sendo os 
custos com o pessoal a principal despesa no computo dos gastos totais, 
representando  61% em 2018, contra os 58% alcançados em 2017, seguido 
dos fornecimentos e serviços externos com um peso de 20,38% em 2018 
contra os 21,22% de 2017. O outro custo mais significativo são as 
depreciações com cerca de 11,55% em 2018 e de 13,17%  em 2017. 
 
Em termos da evolução pelas respostas sociais tivemos o seguinte: 
 
 

Euros

2017 2018
Variação  
face  ao  
perí o do  
ante rio r

2017 2018
V ariação  
face ao  
perí o do  
ante rio r

2017 2018
Variação  
face  ao  
perí o do  
anterio r

2017 2018
Variação  
face  ao  
perí o do  
anterio r

Prestação Serviços- receitas Utentes 21 231     28 743        7 512   19 366  17 562   (1 804) 269 917    338 087      68 169            -     

Subsidios do Estado 81 557     92 861      11 304   61 551  59 404   (2 147) 287 817    405 501    117 684           -              -     

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
Consumidas

(6 147) (6 279)         132   (12 482) (12 748)       266   (52 902) (63 655)    10 753            -     

Fornecimentos e serviços externos (16 654) (17 226)         572   (33 060) (33 861)       800   (183 165) (201 298)    18 133   (11 564) (10 492) (1 072)

Gastos Com o Pessoal (118 840) (132 001)    13 161   (83 588) (84 536)       947   (465 000) (570 962)  105 962            -     

Aumentos/ reduções do justo valor (25) (294)         268   (52) (597)       545   (77) (890)         814   

Outros Rendimentos 7 155 6 432 (723) 12 244 10 895 (1 349) 57 333 52 912 (4 422) 190 091 191 823 1 732

Outros gastos (75) (96)           21   (151) (216)         65   (11 554) (472) (11 082) (3 786) (5 008)     1 222   

Resultado antes depreciações, gastos de 
financiamento e impostos (31 799) (27 859) 3 940 (36 172) (44 095) (7 923) (97 631) (40 779) 56 852 174 741 176 323 1 582

Gastos /reversões de depreciação e de  amortização (9 274) (9 153) (122) (11 529) (11 282) (247) (97 424) (94 479) (2 945) (33 526) (34 106) 580

Resultado Operacional ( antes gastos de 
financiamento)

(41 074) (37 012)      4 062   (47 701) (55 377) (7 676) (195 055) (135 258)    59 797   141 215 142 217     1 002   

Juros e gastos sim ilares suportados           -              -              -     

resultados antes impostos (41 074) (37 012)      4 062   (47 701) (55 377) (7 676) (195 055) (135 258)    59 797   141 215 142 217     1 002   

Resultado liquido do peíodo (41 074) (37 012)      4 062   (47 701) (55 377) (7 676) (195 055) (135 258)    59 797   141 215 142 217     1 002   

Evolução da actividade

Creche Pré-Escolar ERPI Rendas de Prédios

 
 
 
 
Onde se verifica que os resultados negativos das respostas sociais, são 
amortecidos pelas rendas dos prédios alugados. No computo geral apesar de 
negativos verifica-se em 2018 uma diminuição nos resultados negativos da 
ERPI da Creche relativamente a 2017, piorando os resultados do Pré 
Escolar, o que nos vai obrigar a incidir ainda maior atenção sobre esta 
valência. 
 
 
 
Todavia para melhor se perceber a situação de cada valência bem como a 
sua evolução e carências financeiras, os indicadores seguintes apresentam 
dados sobre os quais merece uma reflexão de todos nós, incluindo também 
os utentes e seus familiares, bem como dos próprios colaboradores: 
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Euros

2017 2018
Variação  
face ao  
perí odo  
anterio r

2017 2018
Variação  face 

ao  perí o do  
anterio r

2017 2018
Variação  
face  ao  
perí odo  
anterio r

Número de utentes 32                 33                  1   25                 25   62                 71                     9   

Número de funcionários diretos 6                   6                -     8                   9   1 36                 46                   10   

Pagamentos dos utentes 21 331 28 743         7 412   19 366 17 562 (1 804) 269 917 338 087 68 170

Subisdios atribuidos pelo estado 81 557 92 861       11 304   61 551 59 404 (2 147) 287 817 405 501 117 684

custos liquido dos utentes 143 860 158 816       14 956   128 618 132 344            3 726   752 789 877 460        124 671   

Receita média da contribuição de cada utente ano 667 871            204   775 702 (72) 4 354 4 762               408   

Receita média da contribuição de cada utente mês 56 73 17 65 59 (6) 363 397 34

Custo  médio por utente ano 4 496 4 813            317   5 145 5 294               149   12 142 12 359               217   

Custo  médio por utente mês 375 401              26   429 441                 12   1 012 1 030                 18   

Déficite por utente ano (3 414) -3 101 313 (3 975) -4 615 (640) (16 255) -11 156 5 099

Déficite por utente mês (285) -258 26 (331) -385 (53) (1 355) -930 425

Grau de cobertura dos pagamentos dos utentes com 
os gastos

15% 18% 3% 15% 13% -2% 36% 39% 3%

Grau de cobertura das receitas do estado com os 
gastos 57% 58% 2% 48% 45% -3% 38% 46% 8%

Grau total da cobertura das receitas ( utentes + estado) 72% 77% 5% 63% 58% -5% 74% 85% 11%

Percentagem não coberta por receitas diretas da 
exploração 28% 23% -5% 37% 42% 5% 26% 15% -11%

Dados e Indicadores

Creche Pré-Escolar ERPI

 
 
 
Concluindo-se que em 2018, na creche, os pagamentos médios de cada 
criança só cobre 18% das despesas, e os subsídios do estado na ordem dos 
58%, o que equivale que ficam 23% por cobrir, e em 2017 essa  relação 
ainda era mais negativa. Temos nesta valência em 2018 um custo médio 
mensal por utente de 401 euros enquanto cada criança paga em média 73 
euros mês, enquanto em 2017 esta relação ainda foi pior. 
No pré escolar do mesmo modo em 2018, os pagamentos médios de cada 
criança só cobrem 13% dos custos de cada criança, e os subsídios do estado 
na ordem dos 45%, o que equivale a afirmar que ficam 42% por cobrir, 
acrescendo no entanto que a situação desta valência piorou em 2018 
relativamente a 2017. Assim temos nesta resposta social um custo médio 
mensal em 2018 por utente de 441 euros, enquanto foi em média recebido 
por cada criança  por mês a importância de 59 euros. 
 
Quanto à ERPI em 2018 os pagamentos médios de cada idoso só cobre 39% 
dos custos em 2018, e o subsídio do estado na ordem dos 46%, significando 
que restam 15% por cobrir, todavia esta situação melhorou relativamente a 
2017. 
 
Refira-se que quanto aos recursos humanos empregues em todas as 
respostas sociais, pelo aumento dos utentes na ERPI, terminámos o ano com 
mais 10 colaboradores, relativamente ao ano anterior. Enquanto na creche o 
número de funcionários se manteve constante, no pré escolar apesar de se 
manter o número de crianças, aumentou-se um colaborador nesta valência. 
 
 
1.3.- Investimentos 
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No corrente ano de 2018, diminuíram as necessidades de investimento, 
contrastando com os períodos anteriores, nomeadamente aquando da 
construção e conclusão dos investimentos na nova ERPI. Contudo temos 
necessidades de efetuar melhoramentos nos prédios que alugamos, bem 
como no antigo lar, no entanto face aos constrangimentos de vária ordem 
ainda não foi possível. 

     

(valores expressos em euros)

Exercicio 2017

Quantias Variação em 
valor Quantias

Investimentos financeiros

Propriedades de investimento

Activos fixos tangíveis 45 044,17 (101 385,84) 146 430,01

Activos intangíveis

Totais 45 044,17 (101 385,84) 146 430,01

Investimentos financeiros

Propriedades de investimento

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Totais

Política de investimentos
Exercício 2018

Investimentos

Desinvestimentos

 
 
 
1.4.- Aplicação de Resultados. 

 
Em virtude dos resultados terem sido negativos no valor de 85.429.97 €, os 
mesmos devem ser levados para a conta de resultados transitados. 
 
     
2. Os Fatos Relevantes Ocorridos Após o Termo do Período. 
 

De facto após o encerramento das contas do período é de realçar que a 
Fundação, continua dentro da performance do alcançado no último trimestre 
do ano anterior. 
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3. Dividas à Administração Fiscal e à Segurança Social 
 
A Fundação não tem em mora qualquer divida à Administração Fiscal e à 
Segurança Social. 
 
4. Evolução previsível da Fundação 
 
A direção da Fundação considera que o desempenho obtido no ano anterior, 
considerando as medidas já adotadas, vai ser suplantado, pelo que 
consideramos com otimismo a evolução futura da Fundação.   

 

5. Negócios entre a Fundação e seus Diretores. 
 
Para além do referido nas notas às demonstrações financeiras, ou seja que o 
Presidente do conselho de administração, desempenha serviço de medicina, 
sendo em regime liberal e sendo remunerado em iguais circunstâncias aos 
outros médicos.  
 
Conclusão: 
 
Resta-nos agradecer, a colaboração de todas as Entidades Supervisoras do 
Setor, das Instituições bancárias, dos clientes, dos fornecedores, de todos 
os funcionários e colaboradores da Fundação, bem como aos restantes 
Órgãos Sociais desta instituição, bem como uma palavra especial de 
agradecimento a todos os utentes e familiares que têm escolhido esta 
IPSS, pois que sem eles não haveria razões de existir a Fundação Gaspar E 
Manuel Cardoso. 
 
A todos um Muito Obrigado. 
                                                     
Armamar, 26 de Março de 2019 
 

O Conselho de Administração 
 
 
 
 
 


