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Senhores Associados:Senhores Associados:Senhores Associados:Senhores Associados:    
 
Dando cumprimento às disposições estatutárias, vem a Direção submeter à vossa 
aprovação o Relatório de Atividades e Contas do Exercício, bem como o Parecer do 
Conselho Fiscal, referentes a 2021, o 46º ano de existência da Associação. 
 
Este foi o segundo ano consecutivo totalmente condicionado pela pandemia Covid-19. 
A situação mais difícil e constrangedora surgiu quando, em janeiro, ocorreu um surto no 
Lar. 
Foram de imediato ativadas todas as medidas do Plano de Contingência e mobilizados 
todos quantos trabalham no Lar. Apesar de tudo o que foi feito, no espaço de cerca de 
15 dias acabaram por falecer, no hospital para onde entretanto eram encaminhados, 20 
utentes. 
Cerca de metade das trabalhadoras também ficaram infetadas e, como tal, durante esse  
período, estivemos a funcionar em condições de grande escassez de recursos humanos, 
elevada  tensão emocional e muito desgaste físico. A entrega total por parte de todas as 
trabalhadoras que se mantinham ao serviço e o apoio solidário por parte dos residentes, 
da maioria dos seus familiares e de muitos associados, foram verdadeiramente notáveis 
e nunca poderão ser por nós esquecidos! 
Esta situação acabou por condicionar radicalmente  toda a atividade e os resultados da 
nossa Associação, tanto mais que as restrições e condicionalismos provocados pela 
pandemia, especialmente ao nível do funcionamento do Lar, continuaram sempre 
presentes até final do ano. 
 
Assim, a atividade e as iniciativas propostas no Plano de Ação e no Orçamento Previsional 
foram pelo segundo ano consecutivo completamente alteradas: realizações adiadas, um 
aumento significativo e totalmente imprevisto das despesas, perda de receitas previstas 
e impossibilidade de novas atividades geradoras de receitas alternativas. 
O donativo da Altice foi igualmente reduzido em 60% face ao que ocorreu até 2019. Por 
outro lado, houve uma ação de recuperação continuada de quotas em atraso que teve 
um resultado muito positivo. 
 
Apresentam-se de seguida as ocorrências, atividades, eventos e resoluções mais 
significativas do ano de 2021. 
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1111---- Realizações e cumprimento de objetivosRealizações e cumprimento de objetivosRealizações e cumprimento de objetivosRealizações e cumprimento de objetivos    
 
1.1.1.1.1.1.1.1.             Recursos HumanosRecursos HumanosRecursos HumanosRecursos Humanos        
 
Esta área passou a ser coordenada pela Graça VarzimGraça VarzimGraça VarzimGraça Varzim. Com um total sentido de ajuda e 
solidariedade para com a Associação, esta associada tem assumido graciosamente todas 
as funções de um departamento de Recursos Humanos. 
  
Apesar das medidas de melhoria das condições de trabalho e de retenção de 
trabalhadores do Lar, que já se tinham iniciado no ano anterior, o saldo verificado em 
2021 foi de diminuição de 1 trabalhador; ora, as necessidades mínimas para satisfação  
dos requisitos de qualidade pretendidos eram de um acréscimo total de 3 unidades no 
ano. Estamos assim com um deficit de 4. 
Esta situação continua a agravar-se na área das IPSS, já constitui um problema a nível 
nacional e resulta em parte de ser cada vez mais difícil a estas instituições oferecer 
condições atrativas para captar e, principalmente, reter profissionais, com o mínimo de 
qualidade.  
 
Quanto ao pessoal a trabalhar na Sede, nomeadamente os reforços para garantir a gestão 
profissionalizada, graças à colaboração acima referida da Graça Varzim, estamos a 
manter os mínimos, ou seja, 2 trabalhadores remunerados, com funções de chefia. 
 

    
1.2.1.2.1.2.1.2.             FormaçãoFormaçãoFormaçãoFormação    
 
Foram realizadas ações de formação de acordo com o plano previsional; no entanto, por 
falhas na oferta por parte das entidades formadoras e também por constrangimentos na 
disponibilidade de pessoal do Lar, devido à pandemia, não foi possível atingir o volume e 
a abrangencia que pretendíamos. 
As ações foram orientadas em duas vertentes: reforço de práticas e conhecimentos de 
pessoal do Lar e ações mais específicas destinadas aos colaboradores a trabalhar na Sede. 
  
 
1.3.1.3.1.3.1.3.             Organização internaOrganização internaOrganização internaOrganização interna    

 
Principalmente a partir do segundo semestre, foi feito um reforço e desenvolvidas ações 
de reorganização e controlo muito eficazes a nível das compras, fornecimento de serviços 
e de contratos. 
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Foram assim conseguidas poupanças não só imediatas, mas também com efeitos mais 
duradouros, nomeadamente com revisões de contratos e negociação junto de 
fornecedores habituais para melhoria de condições. 
 
Têm sido feitas diversas alterações organizativas, principalmente a nível de 
procedimentos administrativos, com recurso à utilização de ferramentas informáticas, no 
sentido de obter ganhos de produtividade, de resposta aos Associados e de qualidade 
nos serviços prestados. 
 
1.4.1.4.1.4.1.4.             CovidCovidCovidCovid----19191919    
 
Apesar da total ausência de casos covid entre os utentes do Lar durante todo o ano de 
2020 e quando já estava agendada 1ª dose de vacinação, surgiu um surto em 19 de 
janeiro de 2021. 
Alertadas as Autoridades de saúde e ativado o Plano de Contingência, foram de imediato 
desenvolvidas todas as ações e esforços para tratar os doentes e controlar os danos. 
Foram semanas muito duras e de elevado desgaste físico e emocional. A resposta dos 
utentes foi muito colaborativa e de enorme resilência e o mesmo aconteceu com todas 
as trabalhadoras, que demonstraram uma dedicação imensa e um espírito abnegado de 
verdadeira solidariedade. Nestas situações, a liderança, a organização e a logística são 
fatores críticos e, no caso, funcionaram exemplarmente, devendo-se aqui uma referência 
especial ao trabalho realizado pela  Diretora, Sofia Cruz.  
Também recebemos muitas manifestações de solidariedade e, em particular, apoios 
importantes de trabalho efetivo para colmatar as falhas decorrentes de trabalhadoras 
afetadas e em confinamento; neste particular, importa referenciar o inestimável apoio 
do Rui GuerraRui GuerraRui GuerraRui Guerra, da VirgínVirgínVirgínVirgíniiiiaaaa    BBBBaaaastostostosto e também do José FanecoJosé FanecoJosé FanecoJosé Faneco. 
Cabe aqui uma referência e agradecimento muito especiais aos Bombeiros Voluntários 
de Valadares, na pessoa do seu Presidente, o Sr. António SilvaSr. António SilvaSr. António SilvaSr. António Silva, que para além do 
continuado e sempre presente apoio, nos deram uma resposta imediata que nos permitiu 
garantir, em menos de 24 horas, a continuidade do fornecimento de refeições, quando 
as trabalhadoras do refeitório ficaram em isolamento. 
 
Somente ao fim de cerca de um mês foi possível considerar o surto como terminado.  
Os resultados saldaram-se em 20 utentes falecidos com óbito medicamente atribuído a 
Covid-19; somente 11 utentes é que nunca testaram positivo durante esse período. 
Quanto às trabalhadoras, verificaram-se nesse período testes positivos em 15, não tendo 
ocorrido qualquer óbito.  
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1.5.1.5.1.5.1.5. Atividades Atividades Atividades Atividades e iniciativas e iniciativas e iniciativas e iniciativas no Centro Social Arcanjo Gabrielno Centro Social Arcanjo Gabrielno Centro Social Arcanjo Gabrielno Centro Social Arcanjo Gabriel    
    

Todas as atividades não diárias, nomeadamente aquelas que se destinavam a 
comemoração de datas festivas e ocupação de tempos livres com apoio de elementos do 
exterior, foram canceladas. 
 
Retomaram-se atividades de ginástica no decorrer do 2º semestre e a partir do verão, à  
medida que as restrições sanitárias o permitiam,  recomeçaram algumas deslocações e  
passeios curtos, na carrinha. 
 
Em maio e porque as condições físicas dos utentes que tendo resistido à doença que 
tiveram, mostravam sinais evidentes de fadiga e dificuldades respiratórias, levaram-nos 
a oferecer sessões de fisioterapia orientada. Assim e durante mais de dois meses, o 
trabalho efetuado pelo dr. Hugo, permitiu recuperar e proporcionar melhores condições 
de vida a muitos dos utentes. 
 
Os aniversáriosaniversáriosaniversáriosaniversários de utentes, sem a presença física dos familiares, continuaram a ser 
celebrados, na medida do possível, tendo-se utilizado as redes sociais para difundir 
imagens dessas festas. 
 
As celebrações de datas festivas, nomeadamente o aniversário do  Lar, a Páscoa, o Natal, 
tiveram uma vez mais expressão mais reduzida, sem deixar contudo de ser devidamente 
assinaladas. 
 
    
1.1.1.1.3333....        Atividades Atividades Atividades Atividades genéricas genéricas genéricas genéricas de animação, convívio e outrde animação, convívio e outrde animação, convívio e outrde animação, convívio e outras celebraçõesas celebraçõesas celebraçõesas celebrações    

    
As atividades fora do contexto Lar estiveram interrompidas durante a maior parte do ano, 
só tendo recomeçado no último trimestre. 
 
Infelizmente este ano  e devido às restrições sanitárias, também não se realizaram a Festa 
da Fundação, a Confraternização anual para comemoração do aniversário da ATRPT, a 
Festa do Natal e outras. Também não houve condições para a realização de passeios 
turísticos. 
 
As atividades do Grupo CoralGrupo CoralGrupo CoralGrupo Coral e do Grupo de Danças TradicionaisGrupo de Danças TradicionaisGrupo de Danças TradicionaisGrupo de Danças Tradicionais continuaram 
interrompidas, tendo sido reativadas somente nos finais do ano.  
Mesmo assim, ainda houve possibilidade de atuações do Grupo Coral  no dia 16 de 
dezembro e do Grupo de Danças no dia 18 do mesmo mês, associadas ao evento Feira 
de Natal, no espaço Almad´Arte. 
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No dia 17 de maio17 de maio17 de maio17 de maio, data de aniversário da Associação, foi celebrada com essa intenção 
uma missa na Igreja da missa na Igreja da missa na Igreja da missa na Igreja da TrindadeTrindadeTrindadeTrindade, tendo-se tido em memória todos os associados que 
faleceram. 
    
 
1.6.1.6.1.6.1.6. Obras na SedeObras na SedeObras na SedeObras na Sede    e Espaço Almad´Artee Espaço Almad´Artee Espaço Almad´Artee Espaço Almad´Arte    

    
Foram desencadeadas intervenções de manutenção e recuperação geral do edifício no  
interior da Sede, incluindo também a resolução de infiltrações originadas no terraço do 
2º andar  e que há muito vinham a deteriorar as salas que esavam por baixo. 
 
Graças à imensa disponibilidade e esforçado trabalho do Manuel Manuel Manuel Manuel PPPPinheiro de Almeidainheiro de Almeidainheiro de Almeidainheiro de Almeida, 
que tomou a seu cargo a coordenação e apoio em obra para estas intervenções, tem-nos 
sido possível a respetiva concretizaçáo dentro dos prazos e com qualidade assegurada. 
 
Tendo em vista dar corpo às intenções já declaradas de abertura ao exterior, captação de 
novos associados e  lançamento de ofertas culturais diversificadas,  geradoras de receitas 
adicionais, remodelou-se  a sala do Auditório, transformando-a num espaço multiusos, 
que recebeu o nome, já registado, de Espaço Almad´ArteEspaço Almad´ArteEspaço Almad´ArteEspaço Almad´Arte. 
 
Os trabalhos efetuados foram essencialmente a nível de revestimento de paredes e 
iluminação, garantindo-se a integridade total da infarestrutura existente. 
 
É neste espaço, sempre que possível e conveniente, aberto ao público,  que se realizarão 
exposições de arte, colóquios, sessões musicais e outras atividades culturais. Está 
garantida, sempre que necessário, a realização de assembleias ou outras ações 
institucionais da ATRPT. 
 
    
1.7.1.7.1.7.1.7. Encontros temáticos e workhopsEncontros temáticos e workhopsEncontros temáticos e workhopsEncontros temáticos e workhops    
 
Realizaram-se em maio e junho os seguintes encontros temáticos, num formato de várias 
sessões semanais: Workshop “da pintura à aguarelada pintura à aguarelada pintura à aguarelada pintura à aguarela”, animado e coordenado pela 
EduarEduarEduarEduarda Ferreirada Ferreirada Ferreirada Ferreira e o  Programa “à volta da mesaà volta da mesaà volta da mesaà volta da mesa”, com a animação e coordenação da 
Maria José AraújoMaria José AraújoMaria José AraújoMaria José Araújo 
 
Foram iniciativas muito acarinhadas pelas animadoras e que tiveram uma resposta 
interessante por parte dos associados. Constituiram essencialmente uma experiência 
pioneira, muito importante para obter ensinamentos para futuras realizações. 
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1.8.1.8.1.8.1.8. Exposições e atividades no Espaço Almad´ArteExposições e atividades no Espaço Almad´ArteExposições e atividades no Espaço Almad´ArteExposições e atividades no Espaço Almad´Arte    
    
Exposição “EncontrosEncontrosEncontrosEncontros” de 14 a 30 de outubro: 
Tratou-se de uma exposição coletiva de trabalhos de associados, que teve a participação 
de 15 artistas, que apresentaram obras de fotografia, pintura e joalharia. 
Recebeu a visita de 52 pessoas. 
 
Exposição “DDDDe perto de longee perto de longee perto de longee perto de longe”, de 4 a 26 de novembro: 
Foi uma exposição coletiva de pintura, que serviu para a inauguração formal do Espaço 
Almad´Arte e que teve a participação de 10 artistas. 
As visitas registadas ao longo do período da exposição , foram no total de 60. 
 
Feira de NatalFeira de NatalFeira de NatalFeira de Natal , de 2 a 18 de dezembro: 
Esta realização foi uma oportunidade para se manter aquela que já era uma tradição no 
espaço de Tenente Valadim da Altice, mas que agora já lá não poderia ocorrer.  
Assim, 14 associados, tiveram a possibilidadade de manter a exposição e a venda de 
produtos e artigos artesanais. 
 
Todas estas inciativas exigem imenso esforço, saber e trabalho. Sem a  Manuela OliveiraManuela OliveiraManuela OliveiraManuela Oliveira 
e a  Eduarda FerreiraEduarda FerreiraEduarda FerreiraEduarda Ferreira, com todo o seu saber, competência  e experiência, teria sido 
impossível concretizar em tão pouco tempo e com tanta qualidade, estas mostras. Temos 
também de realçar e agradecer todo o apoio operacional da VirgínVirgínVirgínVirgíniiiia Bastoa Bastoa Bastoa Basto, do José José José José 
FanecoFanecoFanecoFaneco e também do Manuel Manuel Manuel Manuel Pinheiro de AlmeidaPinheiro de AlmeidaPinheiro de AlmeidaPinheiro de Almeida.    
    
    

2.2.2.2.     Outras iniciativas, realizações e medidas Outras iniciativas, realizações e medidas Outras iniciativas, realizações e medidas Outras iniciativas, realizações e medidas     
    
2.1.2.1.2.1.2.1. Serviço de apoio aos AssociadosServiço de apoio aos AssociadosServiço de apoio aos AssociadosServiço de apoio aos Associados    
    
Este serviço continua a ser usado com elavada frequência  por muitos associados, 
mantendo-se a oferta de apoio nas áreas JurídicaJurídicaJurídicaJurídica; FiscalFiscalFiscalFiscal, CCCContratos ontratos ontratos ontratos e Imobiliárioe Imobiliárioe Imobiliárioe Imobiliário e 
também Segurança Social e Fundo Especial TLPSegurança Social e Fundo Especial TLPSegurança Social e Fundo Especial TLPSegurança Social e Fundo Especial TLP. 

É graças ao trabalho e enorme disponibilidade da Margarida MarinhoMargarida MarinhoMargarida MarinhoMargarida Marinho, do Luís Paulo Luís Paulo Luís Paulo Luís Paulo 
Cunha,Cunha,Cunha,Cunha, do Nascimento DuarteNascimento DuarteNascimento DuarteNascimento Duarte e do Gomes CoelhoGomes CoelhoGomes CoelhoGomes Coelho, que mantemos e esperamos assim 
continuar, este serviço prestado gratuitamente, por marcação. 
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2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Colaboração com Altice Colaboração com Altice Colaboração com Altice Colaboração com Altice     
  
A Direção mantém-se empenhada em continuar e se possível fortalecer, a ligação com a 
Altice. Pelo seu lado, a Empresa manteve para com a nossa Associação, o apoio financeiro 
que se verificou no ano anterior. 
A cobrança mensal de quotas de associados que mantem vínculo com a empresa tem 
continuado a ser assegurada, com evidentes benefícios. 
 
 
2.2.2.2.2.2.2.2. Livro “MemóriaLivro “MemóriaLivro “MemóriaLivro “Memórias do Telefone”s do Telefone”s do Telefone”s do Telefone”    
 
Em abril e no sentido de se canalizar uma onda de solidariedade por parte de associados 
face ao surto covid-19, foi lançada a edição de um pequeno livro, designado Memórias Memórias Memórias Memórias 
do Telefonedo Telefonedo Telefonedo Telefone, com fotografias de peças e documentos expostos no “Espaço Memória” que 
foi enviado a todos quantos contribuiram com um donativo com algum significado. 
 
 
Houve uma vasta aceitação, tendo-se recebido contributos, até ao final de 2021, de 67 
associados; esta iniciativa rendeu até agora, depois de deduzidos os custos, cerca de 
2000€.    
    
    
2.2.2.2.4444. . . . “Site” “Site” “Site” “Site” ATRPTATRPTATRPTATRPT    e presença nas redes sociaise presença nas redes sociaise presença nas redes sociaise presença nas redes sociais 

 
A partir do último trimestre do ano, para além de um reforço na participação no “site”, 
iniciou-se uma presença ativa nas redes sociais: FaceBook e Instagram. A 
responsabilidade por esta participação está a cargo da Helena JaHelena JaHelena JaHelena Jacquescquescquescques e da Maria do Maria do Maria do Maria do 
Carmo CruzCarmo CruzCarmo CruzCarmo Cruz, que têm desenvolvido uma intensa atividade de criação e atualização 
permanente das páginas e seus conteúdos.  
Com esta presença, garante-se uma cada vez maior  visibilidade das nossas iniciativas 
culturais e, naturalmente, também,  aumentar a atratividade para novos associados. 
 
O CSAG – Lar, graças ao trabalho da Sofia CruzSofia CruzSofia CruzSofia Cruz e sua equipa, continua a assegurar  uma 
presença muito ativa no FaceBook.  
A página do Lar tem sido de uma enorme valia, ao dar visibilidade às várias ações que ali 
continuam a ocorrer, contribuindo para minorar as dificuldades de contacto por parte 
dos familiares dos utentes com estes, decorrentes das restrições sanitárias. 
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2.2.2.2.5555. Espaço Memória. Espaço Memória. Espaço Memória. Espaço Memória 

 
Dando resposta a uma oferta de colaboração por parte das associadas Ana GeraçãoAna GeraçãoAna GeraçãoAna Geração e Ana Ana Ana Ana 
Sofia BragançaSofia BragançaSofia BragançaSofia Bragança, foi iniciado um trabalho de atualização  e reorganização da área de 
documentação escrita, existente na casa do Sr. Pope. 
 
O trabalho vai ter continuidade, de forma a completar e manter atualizado  o arquivo 
digital onde estão registadas todas as peças, equipamentos, documentos e livros, que 
fazem parte deste acervo.    
    
    

3.3.3.3. Movimento associativoMovimento associativoMovimento associativoMovimento associativo    
 

Foi o seguinte o movimento dos associados neste exercício: 
  
 

  
MOVIMENTO ASSOCIATIVO  -  2021 

Associados em 1 de janeiro de 2021 1830 

Associados admitidos durante 2021     52 

Associados eliminados durante 2021  167 

Associados em 31 de dezembro de 2021 1715 

  
  

  

Ao longo de todo o ano continuou o trabalho exaustivo de contacto com associados para 
recuperação de quotas em atraso e atualização de dados de contacto. Continuamos a 
contar com a colaboração voluntária e muito dedicada das associadas Lurdes SantosLurdes SantosLurdes SantosLurdes Santos,,,, 
Graça VarzimGraça VarzimGraça VarzimGraça Varzim e Helena Jacques.Helena Jacques.Helena Jacques.Helena Jacques.    
 
No sentido de facilitar a cobrança, mas também de contribuir para uma redução de 
dívidas, ativou-se a possibilidade de pagamento de quotas por débito diretopagamento de quotas por débito diretopagamento de quotas por débito diretopagamento de quotas por débito direto. 
 
Por proposta da Direção foi aprovado em Assembleia Geral que os filhos dos atuais 
associados podem também ser admitidos como tal. Visamos assim aumentar o universo 
de potenciais associados, de uma geração mais nova e como tal, contribuir para uma 
maior sustentabilidade da Associação. Destes registaram-se já 11 descendentes, sendo 
primeiro associado a inscrever-se nesta nova condição Teresa Jacques de Figueiredo 
Moutinho filha da associada Helena Jacques. 
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4.4.4.4. InvestimentosInvestimentosInvestimentosInvestimentos    
    
4.1.4.1.4.1.4.1. RealizaçõesRealizaçõesRealizaçõesRealizações    

    
No quadro abaixo e discriminado por rúbricas, apresentam-se os investimentos feitos em 
2021 (comparados com 2020) 
 
 
                                                                                                    (Valores em euros) 

Conta Descritivo 2021 2020 

4332 Edifícios e Outras Construções 0 947 

4333 Equipamento Básico 63 642 48 568 

4335 Equipamento Administrativo 10 073 15 881 

4337 Outras Imobilizações corpóreas 0 21 984 

 
O maior investimento foi realizado na adaptação da sala do RC do edifício Sede, para a 
criação do Espaço Almad´Arte. 
 
Devido aos longos e imprevisíveis períodos de encerramento do Lar determinados pelas 
condições sanitárias impostas pelo Covid, os  grandes investimentos previstos  - novo 
edifício da Lavandaria e  instalação de um sistema de alimentação fotovoltaico (UPAC) – 
não avançaram. 

    
4.2. PRR 4.2. PRR 4.2. PRR 4.2. PRR ––––    Plano de recuperação e resiliênciaPlano de recuperação e resiliênciaPlano de recuperação e resiliênciaPlano de recuperação e resiliência    
 
Foram iniciados trabalhos de identificação de investimentos a candidatar a esta linha de 
apoios, que traz oportunidades significativas de investimentos na área social. 
O trabalho desenvolvido contou com a participação de consultores externos e o apoio do 
José José José José Nina de AndradeNina de AndradeNina de AndradeNina de Andrade.    
A expectativa inicial foi    grandemente contrariada quando, no início de dezembro, com a 
publicação do aviso de candidatura, se percebeu que as condições eram 
extraordinariamente exigentes e os prazos demasiado curtos. Houve assim que  reduzir 
muito significativamente o âmbito dos projetos a apresentar.  
Este assunto passou para o ano de 2022, uma vez que a data limite para entrega  das 
candidaturas foi estendida até 7 de março de 2022.    
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5.5.5.5. DemonstraçDemonstraçDemonstraçDemonstraçõesõesõesões    financeira e resultadosfinanceira e resultadosfinanceira e resultadosfinanceira e resultados    
 
No exercício de 2021 verificou-se um resultado líquido negativo de 111117171717    526,8526,8526,8526,86666    €€€€,,,, sendo 
que o valor orçamentado era também um resultado negativo de 43 839 €.  
 
As razões para o desvio negativo de 73 687 € relativamente ao orçamentado foram 
principalmente devidas a uma  diminuição de receitas em resultado do surto covid que 
ocorreu no Lar (diminuição do número médio de utentes) e também à não realização de 
atividades geradoras de receitas adicionais, devido às imensas restrições sanitárias 
impostas ao longo do ano. Em contrapartida, registou-se uma natural redução de gastos 
com géneros alimentares e também uma menor despesa com pessoal, face ao 
orçamentado, devido às dificuldades de recrutamento atrás enunciadas. 
 
Em concreto e em comparação com os valores orçamentados para o ano, os aspetos mais 
relevantes foram:  
Uma perda de receitas em mensalidades de 125 248 € e em atividades previstas e não 
realizadas, de 35 000€.  
Em compensação registou-se uma diminuição de despesas com bens de consumo 
corrente de 28 908 € e em custos com pessoal de 40 308 €. De realçar, também, o 
contributo muito significativo da Câmara Municipal de Gaia, com um subsídio destinado 
a compensar gastos com Covid 19, no valor 12 641€ . 
  
O quadro abaixo evidencia os resultados financeiros mais significativos. 
 

Descritivo 2021 Realizado 2021 Previsto 2020 

Proveitos 
1 147 790,67 1 292 328,63 1 224 874,27 

Custos 
1 270 032,20 1 338 892,10 1 294 006,68 

Resultado Operacional 
- 122 241,53 - 46 563,47 - 69 132,41 

Resultados Financeiros 
4 714,67 2 724,08 3 185,44 

Resultado Líquido Exercício 
- 117 526,86 - 43 839,39 

 
- 65 946,56 

 

 

Na parte final deste Relatório, encontram-se os quadros discriminados com o Balanço, os 
Rendimentos e Gastos, o Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados, bem como 
algumas notas explicativas para melhor entendimento. 
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6.6.6.6. Estado e outras EntidadeEstado e outras EntidadeEstado e outras EntidadeEstado e outras Entidadessss    

    
Não existem quaisquer dívidas a terceiros, nomeadamente ao Estado, Segurança Social e 
a Fornecedores. 

    
7.7.7.7. Proposta de aplicação de resultadosProposta de aplicação de resultadosProposta de aplicação de resultadosProposta de aplicação de resultados    

    
A Direção propõe que o resultado líquido negativo de 117 526,86 €  seja transferido na 
totalidade para resultados transitados. 

    
8.8.8.8. AgradecimentosAgradecimentosAgradecimentosAgradecimentos    

    
Neste ano, talvez ainda mais difícil que o anterior, esta Direção testemunha um  
agradecimento muito forte a todos quantos interagiram com a Associação e 
solidariamente nos ajudaram a resistir nos momentos mais duros. 
  
Esse agradecimento estende-se também a todos quantos fomos referindo ao longo deste 
Relatório e que, não pertencendo aos Órgaos Sociais efetivos, vieram ter connosco a 
oferecer o seu tempo e saber, contribuindo,  empenhada e desinteressadamente, para 
as  várias atividades e prestação de serviços, ao longo do ano.  
 
Assinalamos também  um agradecimento especial: 
Aos senhores AssociadosAssociadosAssociadosAssociados, que entenderam as motivações e dificuldades que tivemos e 
particularmente a todos quantos empenhada e voluntariamente colaboraram em 
diversas atividades e nos ajudaram especificamente. Não deixamos de referir, também, 
todos quantos registaram a consignação de 0,5% do seu IRS a favor da ATRPT. 
 
Aos Utentes do LaUtentes do LaUtentes do LaUtentes do Lar e suas r e suas r e suas r e suas  famíliasfamíliasfamíliasfamílias, que foram confrontados com uma situação 
inesperada, tendo os primeiros demonstrado grande resiliência, um espírito de sacrifício 
enorme e contribuido decisivamente para a estabilidade do Lar e os segundos, pelos 
incentivos que nos manifestaram e a compreensão genericamente tiveram. 
 
Aos nossos ColaboradoresColaboradoresColaboradoresColaboradores, que dedicadamente continuaram a exercer as suas funções, 
este ano com um espírito de missão e de solidariedade muito acima do exigível. 
 
Aos membros dos outros Órgãos SociaisÓrgãos SociaisÓrgãos SociaisÓrgãos Sociais, com quem continuamos a manter uma 
excelente relação de colaboração e confiança, e que muito contribuíram para garantir a  
estabilidade e continuidade da ATRPT.  
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À Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de V. N. de V. N. de V. N. de V. N. de GaiaGaiaGaiaGaia, que manteve um apoio de retaguarda muito 
importante, em particular durante os tempos mais difíceis da pandemia e nos 
disponibilizou um importante subsídio, já  atrás referido, para compensação por gastos 
com o Covid. 
 
À AlticeAlticeAlticeAltice, com quem temos relações privilegiadas e que manteve os apoios prestados no 
ano anterior, contribuindo assim para minorar parte das despesas inesperadas. 
 
À União das Juntas de Freguesia da Zona Histórica do PortoUnião das Juntas de Freguesia da Zona Histórica do PortoUnião das Juntas de Freguesia da Zona Histórica do PortoUnião das Juntas de Freguesia da Zona Histórica do Porto, na pessoa do seu Presidente, 
quando tendo sido contactado, se mostrou totalmente aberto e colaborante para 
desenvolvimento de inciativas futuras, especialmente na área cultural. 
 
Aos Bombeiros Voluntários de ValadaresBombeiros Voluntários de ValadaresBombeiros Voluntários de ValadaresBombeiros Voluntários de Valadares que continuam a ser um esteio de segurança 
para todos quantos vivem e trabalham no Lar. Neste ano e durante o surto, o seu apoio 
foi decisivo para evitar ruturas que poderiam por em causa a continuidade dos serviços 
prestados. 
 
Às Instituições com quem temos mantido um bom relacionamento, nomeadamente a 
Associação de Apoio Social da PTAssociação de Apoio Social da PTAssociação de Apoio Social da PTAssociação de Apoio Social da PT, com quem partilhamos objetivos comuns e o Grupo Grupo Grupo Grupo 
Desportivo da PTDesportivo da PTDesportivo da PTDesportivo da PT. 
 
Aos nossos FornecedoresFornecedoresFornecedoresFornecedores, com quem partilhamos boas relações de parceria e 
principalmente àqueles que nos acompanharam e se mostraram solidários nos 
momentos mais difíceis desde o início da pandemia. 
 
 
Porto, 10 de março de 2022 

 
 
AnexosAnexosAnexosAnexos: 

Balanço  
Rendimentos e Gastos  

 
 
PRESIDENTE ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
VICE-PRESIDENTE ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
SECRETÁRIO …………………………………………………………………………………………………………….…..…. 
 
TESOUREIRA …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
VOGAL ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
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BALANÇO      

   (Valores em euros) 

CÓDIGO DE CONTAS RUBRICAS Notas 
Períodos 

2021 2020 

  ACTIVO       

  Activo não corrente       

43+453+455-459 Activos fixos tangíveis   2 358 009,15 2 405 303,12 

42+455+452-459 Propriedades de investimento     0,00 

441 Goodwill     0,00 

44(excepto 441)+454+455-459 Activos intangíveis     0,00 

372 Activos biológicos     0,00 

4111+4121+4131-419 Particip. financeiras - Método da equiv. patrimonial     0,00 

4112+4122+4132+4141-419 Particip. financeiras - Outros métodos   2 045,45 1 204,09 

266+268-269 Accionistas/Sócios     0,00 

4113+4123+4133+4142+415-
419+451+455-459 

Outros activos financeiros     0,00 

2741 Activos por impostos diferidos     0,00 

      2 360 054,60 2 406 507,21 

  Activo corrente       

32+33+34+35+36+39 Inventários   1 915,36 2 301,92 

371 Activos biológicos   0,00 0,00 

211+212-219 Clientes   26 486,98 45 916,36 

228-229+2713-279 Adiantamentos a fornecedores   0,00 0,00 

24 Estado e outros entes públicos   387,32 0,00 

263+268-269 Accionistas/Sócios   0,00 0,00 

232+238-239+2721+278-279 Outras contas a receber     0,00 

281 Diferimentos   5 759,32 3 274,97 

1411+1421 Activos financeiros detidos para negociação     0,00 

1431 Outros activos financeiros   127 000,00 171 000,00 

46 Activos não correntes detidos para venda   0,00 0,00 

11+12+13 Caixa e depósitos bancários   1 290 849,59 1 405 115,98 

      1 452 398,57 1 627 609,23 

  Total do ATIVO   3 812 453,17 4 034 116,44 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (continua)(continua)(continua)(continua)    
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BALANÇO (cont.)     

   (Valores em euros) 

CÓDIGO DE CONTAS RUBRICAS Notas 
Períodos 

2021 2020 

  FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

  Fundos Patrimoniais         

51-261-262 Fundos   317 502,80 317 502,80 

52 Acções (quotas) próprias     0,00 

53 Outros instrumentos de Fundos Patrimoniais     0,00 

54 Prémios de emissão     0,00 

551 Reservas legais     0,00 

552 Outras reservas     0,00 

56 Resultados transitados   2 088 990,20 2 151 374,37 

57 Ajustamentos em activos financeiros     0,00 

58 Excedentes de revalorização     0,00 

59 Outras variações no Fundos Patrimoniais   1 302 263,28 1 344 661,10 

818 Resultado líquido do período   (117 526,86) (65 946,56) 

  Interesses minoritários   0,00 0,00 

  Total dos Fundos Patrimoniais   3 591 229,42 3 747 591,71 

  PASSIVO       

  Passivo não corrente       

29 Provisões   72 000,00 96 000,00 

25 Financiamentos obtidos   0,00 0,00 

273 Responsabilidades por benefícios pós-emprego   0,00 0,00 

2742 Passivos por impostos diferidos   0,00 0,00 

237+2711+2712+275 Outras contas a pagar   0,00 0,00 

      72 000,00 96 000,00 

  Passivo corrente       

221+222+225 Fornecedores   42 195,17 87 809,57 

218+276 Adiantamentos de clientes   0,00 0,00 

24 Estado e outros entes públicos   16 544,02 17 175,80 

264+265+268 Accionistas/Sócios   0,00 0,00 

25 Financiamentos obtidos   0,00 0,00 

231+238+2711+2712+2722+278 Outras contas a pagar   73 204,56 85 539,36 

282+283 Diferimentos   17 280,00 0,00 

1412+1422 Passivos financeiros detidos para negociação   0,00 0,00 

1432 Outros passivos financeiros   0,00 0,00 

  Passivos não correntes detidos para venda   0,00 0,00 

      149 223,75 190 524,73 

  Total do Passivo   221 223,75 286 524,73 

  Total do Fundos Patrimoniais e do Passivo   3 812 453,17 4 034 116,44 
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                RENDIMENTOS E GASTOS    

   (valores em euros) 

CÓDIGO DE CONTAS RÚBRICAS   
Períodos 

2021 2020 
          
+71+72 Vendas e serviços prestados + 1 024 665,69 1 089 630,23 

+75 Subsídios à exploração + 36 168,11 28 264,75 

+785-685+792 
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, 
associadas e empreendimentos conjuntos 

+/- 0,00 0,00 

+73 Variação nos inventários da produção +/- 0,00 0,00 

+74 Trabalhos para a própria entidade + 0,00 0,00 

-61 
Custo das mercadorias vendidas e matérias 
consumidas 

- (124 571,23) (157 590,96) 

-62 Fornecimentos e serviços externos - (399 061,03) (432 769,85) 

-63 Gastos com pessoal - (624 523,44) (565 268,94) 

-652+7622 Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+ 0,00 0,00 

-651+7621 
Imparidades de dívidas a receber 
(perdas/reversões) 

-/+ 0,00 0,00 

-67+763 Provisões (aumentos/reduções) -/+ 24 000,00 24 000,00 

-653-657-
658+7623+7627+7628 

Imparidade de investimentos não 
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 

-/+ 0,00 0,00 

+77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/- 0,00 0,00 

+78(excepto 785) + 
791(excepto 7915) + 798 

Outros rendimentos + 62 956,87 82 979,70 

-68(excepto 685)-6918-
6928-6988 

Outros gastos - (867,88) (10 015,54) 

  
Resultado antes de depreciações, gastos 

de financiamento e impostos = (1 232,91) 59 229,39 

-64+761 
Gastos/reversões de depreciação e de 
amortização 

-/+ (121 008,62) (128 361,39) 

-654-655-
656+7624+7625+7626 

Imparidade de investimentos 
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 

-/+ 0,00 0,00 

  
Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos) = (122 241,53) (69 132,00) 

+7915 Juros e rendimentos similares obtidos + 4 732,89 3 185,44 

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados - (18,22) 0,00 

811 Resultado antes de impostos = (117 526,86) (65 946,56) 

812 Imposto sobre rendimento do período -/+ 0,00 0,00 

818 Resultado liquido do período = (117 526,86) (65 946,56) 

 
 
 



                                                                                

ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E REFORMADOS DA PT 
Sede:  Rua do Almada 157/161 -  4050-037 Porto - Telf: 225002207 - Mail: geral@atrpt.pt 

LAR Centro Social Arcanjo Gabriel: Rua Chão Vale 96   4405-548 Valadares  - Tel: 227137070 

 
 
 
 
 
 

 RENDIMENTOS E GASTOS  - Sede    

   (valores em euros) 

CÓDIGO DE CONTAS RÚBRICAS   NOTAS 
Períodos 

2021 

          

+71+72 Vendas e serviços prestados +   56 484,00 

+75 Subsídios à exploração +   20 000,00 

+785-685+792 
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas 
e empreendimentos conjuntos 

+/-   0,00 

+73 Variação nos inventários da produção +/-   0,00 

+74 Trabalhos para a própria entidade +   0,00 

-61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -   (1 017,23) 

-62 Fornecimentos e serviços externos -   (53 395,36) 

-63 Gastos com pessoal -   (77 954,85) 

-652+7622 Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+   0,00 

-651+7621 Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+   0,00 

-67+763 Provisões (aumentos/reduções) -/+   0,00 

-653-657-658+7623+7627+7628 
Imparidade de investimentos não 
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) 

-/+   0,00 

+77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/-   0,00 

+78(excepto 785)+791(excepto 
7915)+798 

Outros rendimentos +   26 611,35 

-68(excepto 685)-6918-6928-
6988 

Outros gastos -   (459,58) 

  
Resultado antes de depreciações, gastos de 

financiamento e impostos =   (29 731,67) 

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+   (15 654,71) 

-654-655-656+7624+7625+7626 
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões) 

-/+   0,00 

  
Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos) 
=   (45 386,38) 

+7915 Juros e rendimentos similares obtidos +   4 731,89 

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados -   (18,22) 

811 Resultado antes de impostos =   (40 672,71) 

812 Imposto sobre rendimento do período -/+   0,00 

818 Resultado liquido do período =   (40 672,71) 
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 RENDIMENTOS E GASTOS- Lar    

   (valores em euros) 

CÓDIGO DE CONTAS RÚBRICAS   NOTAS 
Períodos 

2021 

          

+71+72 Vendas e serviços prestados +   968 181,69 

+75 Subsídios à exploração +   16 168,11 

+785-685+792 
Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos 

+/-   0,00 

+73 Variação nos inventários da produção +/-   0,00 

+74 Trabalhos para a própria entidade +   0,00 

-61 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas -   (123 554,00) 

-62 Fornecimentos e serviços externos -   (345 665,67) 

-63 Gastos com pessoal -   (546 568,59) 

-652+7622 Imparidades de inventários (perdas/reversões) -/+   0,00 

-651+7621 Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+   0,00 

-67+763 Provisões (aumentos/reduções) -/+   24 000,00 

-653-657-658+7623+7627+7628 
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões) 

-/+   0,00 

+77-66 Aumentos/Reduções de justo valor +/-   0,00 

+78(excepto 785)+791(excepto 
7915)+798 

Outros rendimentos +   36 345,52 

-68(excepto 685)-6918-6928-
6988 

Outros gastos -   (408,30) 

  
Resultado antes de depreciações, gastos de 

financiamento e impostos =   28 498,76 

-64+761 Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+   (105 353,91) 

-654-655-656+7624+7625+7626 
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis 
(perdas/reversões) 

-/+   0,00 

  
Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos) =   (76 855,15) 

+7915 Juros e rendimentos similares obtidos +   0,00 

-6911-6921-6981 Juros e gastos similares suportados -   0,00 

811 Resultado antes de impostos =   (76 855,15) 

812 Imposto sobre rendimento do período -/+   0,00 

818 Resultado liquido do período =   (76 855,15) 
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ANEXO ao BALANÇO  e DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS  

2021 
 

1 Identificação da Entidade 

 

1.1. A "ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E REFORMADOS DA PORTUGAL TELECOM" é 

uma instituição de 

Solidariedade Social, sem fins lucrativos, com estatutos publicados no Diário da República 
n. 2 97, Série III, de 27 de abril de 1978 com total remodelação publicada no Diário da 
República n? 165, Série III, de 19 de julho de 2000, com sede na Rua do Almada, 157/161, 
no Porto. 

Tem como objetivos principais a defesa e proteção dos interesses socioculturais e 

económicos dos seus associados complementares aos esquemas oficiais de proteção 

social, junto das Entidades Oficiais, designadamente a Portugal Telecom, SA, ISS-instituto 

de Segurança Social, IP, e Associação de Cuidados de Saúde da Portugal Telecom (PT-ACS). 

1.2. Para a realização dos seus objetivos a Associação propõe-se, essencialmente, criar 

Lares para acolhimento de Trabalhadores reformados ou outros associados e, sempre que 

possível, torna-los extensivos à população da área onde os mesmos se localizem. 

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

 

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da 

continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, e de 

acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector 

Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovada pelo Decreto-Lei n. 2 36-A/2011 de 9 de março, que 

integra o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado por Decreto-lei n? 

158/2009, de 12 de julho. 
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3 Principais Políticas Contabilísticas 

 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das 

Demonstrações Financeiras foram as seguintes: 

3.1 Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de 

Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF) e os seguintes pressupostos: 

 3.1.1 Continuidade: Com base na informação disponível a Entidade continuará a operar 

unicamente para dar continuidade à prestação de serviços previstos nos seus fins. 

   3.1.2  Regime do Acréscimo (periodização económica): Os efeitos das transações e de 

outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram, sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais 

se relacionem. 

 3.1.3 Consistência de Apresentação: As Demonstrações Financeiras estão consistentes 

de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos 

contabilísticos que lhes dão origem. 

 3.1.4 Materialidade e Agregação: Registos considerados de valor reduzido e que não 

justifiquem a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser 

discriminados nas notas deste anexo, se se reconhecer interesse na sua informação. 

   3.1.5 Compensação Dado que os ativos e passivos são relatados separadamente, assim 

como os gastos e rendimentos, estes não estão compensados. 

   3.1.6 Informação Comparativa Respeitando-se o período da continuidade as políticas 

contabilísticas foram levadas a efeito de maneira consistente em toda a entidade e ao 

longo de tempo. 
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 3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

    3.2.1Ativos Fixos Tangíveis: Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao 

custo de aquisição, deduzido das depreciações acumuladas. O custo de aquisição 

inicialmente registado inclui o custo de compra e quaisquer outros diretamente 

atribuíveis para os colocar na localização e condição necessárias para operarem da 

forma pretendida. 

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, 

pelo método da linha reta (quotas constantes) em conformidade com o período de vida 

útil estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que 

se encontra na tabela abaixo:  

Descrição Vida útil estimada (anos) 
Edifícios e outras construções 50 
Equipamento básico 6 
Equipamento de transporte 5 
Equipamento administrativo 6 
Outros ativos Fixos Tangíveis 6 

   

 

       3.2.2 Inventários: Os artigos de consumo existentes em 31/12/2021 estão 

contabilizados por contagem efetuada presencialmente. 

       3.2.3 Instrumentos Financeiros: Os ativos financeiros são reconhecidos apenas e só 

quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento, e mensurados 

ao respetivo custo deduzido de qualquer perda por imparidade. 

       3.2.4 Fundos Patrimoniais: A desagregação dos valores registados em 31 de 

dezembro de 2021 na rubrica "Outras Variações de Fundos Patrimoniais" relativa a 

Subsídios para Investimento concedidos pela Caixa de Previdência do Pessoal dos T.L.P. e 

pela Portugal Telecom, também analisadas na nota 13.4, são assim detalhadas. 

 
 

SUBSIDIOS E 

IMPUTAÇÕES 

Entidades Total Imputações
Imputações 

2021
Saldo

Subsídios Acumuladas

Caixa Previdencia 2 119 891,06 799 283,33 42 397,82 1 278 209,91

Portugal Telecom 202 500,00 202 500,00 0,00 0,00

Total Geral 2 322 391,06 1 001 783,33 42 397,82 1 278 209,91



                                                                                

ASSOCIAÇÃO DE TRABALHADORES E REFORMADOS DA PT 
Sede:  Rua do Almada 157/161 -  4050-037 Porto - Telf: 225002207 - Mail: geral@atrpt.pt 

LAR Centro Social Arcanjo Gabriel: Rua Chão Vale 96   4405-548 Valadares  - Tel: 227137070 

 

 

4 Caixa e Depósitos Bancários:  

 
 

A rubrica de "Caixa e Depósitos bancários", a 31 de dezembro de 2021 e 2020, 

encontrava-se com os seguintes saldos: 

 

 
 

Os valores relativos a Depósitos à Ordem resultam da atividade normal da 

Associação. 

Os referentes a Depósitos a Prazo estão relacionados com Aplicações Financeiras 

da entidade. 

Outros instrumentos financeiros, detidos em 31 de dezembro de 2021, estão 

demonstrados na nota 13.3 

 

 

 

 5 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

 
 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. Também não se utilizaram estimativas no exercício com exceção da 

referente aos bens de consumo já referidas na nota 32.2. 
 

 

 6 Ativos Fixos Tangíveis 

 

 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2020, mostrando as adições, os 

abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo 

com o seguinte quadro: 

 

conta descrição 2021 2020 Diferença

11 caixa 1 071,20 2 567,27 -1 496,07

12 Dep. ordem 102 954,04 167 508,66 -64 554,62

13 Dep. prazo 1 186 824,35 1 235 040,05 -48 215,70

14 Out. instrumentos financeiros 127 000,00 171 000,00 -44 000,00

caixa e depósitos bancários 1 417 849,59 1 576 115,98 -158 266,39
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     7 Ativos Intangíveis 

 

Outros Ativos Intangíveis: 

 
A quantia escriturada bruta e as amortizações acumuladas que se registam, foram transferidas 
da conta "Equipamentos Administrativos", com o valor de aquisição já totalmente amortizado, 
de acordo com o seguinte quadro: 

Descrição Saldo inicial aumentos diminuições Saldo final

Terrenos e recursos naturais 252 084,57 0,00 252 084,57

Edifícios e Outras Construções 3 541 632,24 0,00 0,00 3 541 632,24

Equipamento Básico 804 591,31 63 641,89 0,00 868 233,20

Equipamento de transporte 24 157,02 0,00 0,00 24 157,02

Equipamento Administrativo 142 488,34 10 072,76 0,00 152 561,10

Outras imobilizações corpóreas 432 303,82 0,00 0,00 432 303,82

Em curso 7 500,00 0,00 7 500,00 0,00

Totais      5 204 757,30 73 714,65 7 500,00 5 270 971,95

Depreciações acumuldas

Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00

Edifícios e Outras Construções 1 624 381,81 61 439,86 0,00 1 685 821,67

Equipamento Básico 694 758,14 59 568,76 0,00 754 326,90

Equipamento de transporte 24 157,02 0,00 0,00 24 157,02

Equipamento Administrativo 129 377,59 0,00 0,00 129 377,59

Outras imobilizações corpóreas 326 779,62 0,00 0,00 326 779,62

Em curso 0,00 0,00 0,00 0,00

Totais      2 799 454,18 121 008,62 0,00 2 920 462,80
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8. Inventários 

 

Em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes 

valores:  

 

9 Rédito 

 

Para os períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os Réditos que abaixo se registam  

Os serviços prestados foram faturados após a sua total realização.  

 

Descrição saldo inicial aumentos diminuiçoes saldo final

Programas Informáticos 5098,43 0 0 5098,43

Em Curso 0 0 0

Totais 5098,43 0 0 5098,43

Depreciaçoes Acumuladas

Programas Informáticos 5098,43 0 0 5098,43

Em Curso 0 0 0 0

Totais 5098,43 0 0 5098,43

Descrição 2021 2020   

inventario inicial 2 301,92 3 771,09

Compras 126 083,54 157 458,82

Reclassificação e regularizações 1 898,87 1 337,03

inventario final 1 915,36 2 301,92   

CMV 124 571,23 157 590,96

Descrição 2021 2020   

Prestação de serviços

Mensalidades de utentes 967 998,69 1 015 945,85

Comparticipação de utentes 302,50 13 798,25

Quotas e Jóias 56 364,50 59 886,13   

total 1 024 665,69 1 089 630,23
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10 Provisões, passivos contingentes e ativos contingente 

 

Provisões 

Foram também revertidas em 1/5 do seu valor, provisões para riscos e encargos em 

virtude de não se verificar já o risco/ encargo que deu origem á constituição da mesma 

provisão.  

 

 

11 Benefícios dos empregados 

 

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2021 e 2020, foi de 22, em 

ambos os exercícios. Os órgãos diretivos não usufruem remunerações 

Foi de 38 o número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021. Os gastos 

em que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo final
Provisões específicas do sector 0 0 0

Outras provisões 96000 24000 72000

Total 96000 24000 72000

Descrição 2021 2020   

Remunerações ao pessoal 472 743,82 456 390,09

Encargos sobre as Remunerações 109 287,27 98 149,67

Seguros de Acidentes no Trabalho 12 192,49 9 839,45

Outros Gastos com o Pessoal 30 299,86 889,73   

total 624 523,44 565 268,94
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12 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-

Lei 534/80, de 7 de Novembro. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-

se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro 

dos prazos legalmente estipulados. 

13 Outras Informações 

 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são 

divulgadas as seguintes informações. 

13.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2021 e 2020, a Entidade detinha os seguintes "Investimentos 

Financeiros"  

 

13.2 Clientes e Utentes 

Para os períodos de 2021 e 2020 a rubrica "Utentes" encontra-se desagregada da seguinte 

forma 

 

 

 

 

 

Descrição 2021 2020   

Ações Banco Santander 55,00 55,00

Fundos de Compensação Trabalho 1 990,45 1 149,09   

total 2 045,45 1 204,09

Descrição 2021 2020   

Clientes e Utentes c/c 17 348,55 19 354,58

Clientes e Utentes cobrança duvidosa 9 138,43 9 138,43   

total 26 486,98 28 493,01
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13.3 Outros Ativos Correntes 

A entidade detinha em 31 de Dezembro de 2021 e de 2020 os seguintes ativos financeiros 

mensurados ao custo histórico: 

 

 

 

 13.4 Outras Variações nos Fundos Patrimoniais 

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações: 

 

 

 

13.5 Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está assim dividida: 

 

 

Descrição 2021 2020   
Obrigações do Tesouro de 

Rendimento Variavel 11/2016 0,00 44 000,00
Obrigações do Tesouro de 

Rendimento Variavel 04/2017 20 000,00 20 000,00
Obrigações do Tesouro de 

Rendimento Variavel 08/2017 67 000,00 67 000,00
Obrigações do Tesouro de 

Rendimento Variavel 12/2017 20 000,00 20 000,00
Obrigações do Tesouro de 

Rendimento Variavel 07/2018 20 000,00 20 000,00   

total 127 000,00 171 000,00

Descrição saldo inicial aumentos diminuiçoes saldo final   

Subsídios Atribuídos (CPPTLP) 1 320 607,73 42 397,82 1 278 209,91

Subsídios Atribuídos (PT) 0,00 0,00 0,00

Doações 24 053,37 24 053,37 0,00

total 1 344 661,10 42 397,82 1 302 263,28

Descrição 2021 2020

Retenção de Imp. s/rendimentos 5343,08 6673,38

Contribuições para seg.social 11200,94 10371,87

Fundos de Compensação 387,32 130,55

Total 16931,34 17175,8
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13.6 Outras Passivos Correntes 

A rubrica " Outras Contas a Pagar" desdobra-se da seguinte forma: 

 

 
 

 

13.7 Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos período findo em 31 de 

Dezembro de 2021  , foi a seguinte: 

 

 

13.8 Outros rendimentos e ganhos 

A rubrica de "Outros Rendimentos e Ganhos" e “ subsídios “ encontra-se dividida da 

seguinte forma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 2021 2020

Remunerações a Liquidar ( Sub férias ) 73198,51 77151,73

Descrição 2021 2020

Subcontratos 46602,85 0

Serviços especializados 172396,8 163184,57

Materiais 6855,53 8959,9

Energia e fluidos 73208,84 68450,61

Deslocações, estadas e transportes 3634,07 5779,69

Serviços Diversos 96362,94 186395,08

Total 399061,03 432769,85
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13.9 Resultados Financeiros 

 

Nos períodos de 2021 e 2020 foram reconhecidos os seguintes resultados 

financeiros relacionados com juros e similares: 

 

 

 

13.10 Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo 

nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se 

registaram outros factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2021 foram 

aprovadas pela Assembleia Geral de Associados 

Porto, 10 de Março de 2022 

Descrição 2021 2020

Subsídios para investimento- Imputaçao 42397,82 42397,82

Consignação de 0,5% de IRS 5366,07 5283,85

Reembolso 50% do IVA s/Gen. Alimen 7701,16 14050

Ganhos em Sinistros 0 4891,82

Outros Rendimentos 3901,74 1814,37

Recuperação Dividas a Receber 1901,25 0

Correçoes relativ Exerc Anteriores 1688,83 14541,84

Subsídio Seg Social 2470 8264,75

IAPMEI 1056,25 0

Subsidio da altice 20000 20000

Camara Municipal Gaia 12641,86 0

Total 99124,98 111244,45

Descrição 2021 2020

Juros Obtidos 2503,31 410,55

Dividendos Obtidos 2228,58 2774,89

Total 4731,89 3185,44
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O Conselho Fiscal da Associação de Trabalhadores e Reformados da Portugal Telecom 

(ATRPT), de acordo com os Estatutos, acompanhou ao longo do ano as atividades 

desta Associação, tendo participado nas reuniões da Direção e obtido todos os 

esclarecimentos necessários e suficientes por parte desta. 

Nos termos das normas aplicáveis, analisámos mensalmente as Demonstrações 

Financeiras relativas ao exercício de 2021 e fomos sugerindo e colaborando com a 

implementação de novos procedimentos de controlo interno, sendo de realçar o bom 

acolhimento por parte da Direção. 

O ano de 2021 ficou marcado pela evolução da Pandemia COVID-19, surgida em finais 

de fevereiro de 2020 e que continuou em 2021, a qual teve um impacto muito relevante 

na atividade programada para o Exercício, em que se esperava um desagravamento 

progressivo a partir do segundo semestre de 2021, mas que em grande medida acabou 

por não se verificar, tendo afetado significativamente o normal funcionamento da nossa 

Associação durante todo o ano. 

Ficará na memória de todos nós os nefastos efeitos do surto ocorrido em janeiro, em 

que se registaram vinte óbitos no nosso Lar, apesar de todos os cuidados que todos os 

responsáveis tiveram na gestão das condições de segurança dos seus Utentes, para 

além do número de Colaboradores que foram infetados (cerca de 50%). Esta situação 

originou uma enorme pressão sobre todos os que foram atingidos, quer diretamente, 

quer indiretamente, designadamente os Utentes, os seus familiares e os profissionais.  

Por isso, o Exercício económico de 2021 foi mais um Exercício de enormes dificuldades, 

agora ainda agravadas, tendo constituído um autêntico desafio à capacidade de 

resiliência a todos os que passaram por esta experiência, sendo que a análise às 

Demonstrações Financeiras deverá ter em consideração o ocorrido. 

O Balanço do Exercício apresenta um Ativo total de 3.812.453,17€, um Passivo total de 

221.223,75€ e um Resultado Líquido negativo de 117.526,86€. 

Em matéria da Situação Patrimonial, destacamos as variações ocorridas em relação ao 

Exercício de 2020: assim, o Ativo Total registou uma redução de 221.663,27€ (-5,5%), o 

Passivo Total uma redução de 65.300,98€ (-23%) o que levou a que os Fundos 

Patrimoniais tivessem uma redução de 156.362,29€ (4%). 

Quanto à Situação Económica, verificaram-se as seguintes variações relativamente a 

2020: os Proveitos tiveram uma redução de 75.538€ (-6,2%) e os Custos uma redução 

de 23.957€ (-1,9%).  
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Nos Proveitos, as rubricas mais significativas, em matéria de variações face ao exercício 

anterior, foram: 

 - Mensalidades dos Utentes, -47.947€ (-4,7%); 

 - Comparticipações de Associados, -12.948€ (-97,7%); 

 - Quotizações, -3.522€ (-5,9%); 

 - Donativos, +7.903€ (+28%). 

Nos Custos, as rubricas mais significativas, em matéria de variações face ao exercício 
anterior, foram: 

 - Custo de Matérias Consumidas (Géneros Alimentares), -33.020€ (-21%); 

 - Fornecimentos e Serviços, -33.709€ (-7,8%) 

 - Gastos com o Pessoal, +59.255€ (+10,5%); 

 - Custos de Depreciação e Amortização, -7.353€ (-5,7%). 

Assim, o Resultado do Exercício registou um agravamento de 51.581€ (78%) em 
relação ao Exercício anterior.  

Relativamente aos valores orçamentados para 2021, os Proveitos e Ganhos registaram 
um desvio desfavorável de 11% em relação ao previsto e os Custos um desvio favorável 
de 5%, pelo que os Resultados tiveram um desvio desfavorável de 168%.  

Relativamente aos Investimentos efetuados, verificou-se um grau de execução do 

Orçamento de cerca de 19%, em grande medida derivado da não realização do previsto 

para a rubrica de Edifícios e Outras Construções. 

Explicações mais detalhadas para as variações observadas, quer relativamente ao 
Exercício anterior, quer em relação ao Orçamento, encontram-se no Relatório de Gestão 
apresentado pela Direção. 

Referimos que, no final do mês de fevereiro deste ano, eclodiu a invasão da Ucrânia 
pela Rússia, não sendo possível neste momento antecipar os impactos de tais 
acontecimentos na vida futura da nossa Associação. 
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Assim, este Conselho Fiscal emite o seu Parecer de que o Relatório de Gestão e as 
Demonstrações Financeiras e Anexos, apresentados pela Direção refletem 
adequadamente a situação financeira e patrimonial da ATRPT, pelo que têm condições 
para serem aprovadas pelos Senhores Associados. 

Apresentamos os nossos agradecimentos à Direção, à Gestão e aos Serviços 
Administrativos por todo o apoio que nos foi prestado. 

Este Conselho Fiscal entende dever fazer uma referência especial ao espírito de 
superação das enormes dificuldades que ocorreram durante o Exercício de 2021, 
manifestado por todos, desde os Associados aos Colaboradores e Equipa de Direção. 

 

 

Porto, 9 de março de 2022 

O Conselho Fiscal 

 

 

     Presidente                                   Vogal                                        Secretário                                                             

 

________________             __________________                ___________________ 
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