Relatório e contas 2021

Março, 2022

1. Sobre os proveitos da COOPERACTIVA em
2021

A Demonstração de Resultados da Cooperactiva evidencia, em 2021, um montante de
417 453,99€ referente a subsídios a projetos e donativos. Este valor é superior ao de
2020 (277 594,31€) em mais 139 859,68€, o que se deve, em particular, à entrada de
verbas do projeto “Moradas Coletivas” /CLDS4g. Note-se que, apesar de este projeto ter
tido início em 2020, somente em 2021 que começaram a verificar os devidos
adiantamentos e reembolsos.
Fazendo uma decomposição destes proveitos verifica-se que 90% dos mesmos têm
origem no Instituto de Segurança Social (ISS) através dos protocolos com as diferentes
valências (Comunidade de Inserção; RSI; Espaço V e CLDS4g).
Subsídios e donativos
Subsídio ISS / CI
Subsídio ISS / RSI
Subsídio ISS / Espaço V
Subsídio ISS / CLDS4g
Subsídio ISS / Apoio excecional Covid
Total de subsídios ISS
Câmara Municipal de Cascais
Câmara Municipal da Amadora /
COVID
Junta de Freguesia de Alfragide
Projeto Eucãosigo
Junta de Freguesia de Falagueira
Donativos em dinheiro
Donativos em espécie
Total de donativos
Total

2021
95 119,20
93 405,00
32 914,08
156 562,88
0,00
378 001,16
17 000,00

2020
91 814,40
95 909,16
31 770,36
0,00
487,14
219 981,06
17 000,00

1 222,00
4 000,00
0,00
765,66
13 349,77
3 115,40
16 465,17
417 453,99

2 875,00
1 850,00
8 300,00
0,00
23 790,64
3 797,61
27 588,25
277 594,31

A contabilidade regista na rubrica designada como outros proveitos no valor de 52 997,79€.
Aqui está incluído a restituição de impostos e também o proveito antecipado do projeto CLDS4g.
Sublinhe-se que este proveito antecipado diz respeito a valor ainda não pago mas já devido ao
projeto “Moradas Coletivas” no ano de 2021.
Tendo tal em consideração, o valor total de proveitos da Cooperactiva, em 2021, é de
470 451,78€.
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2. Sobre a estrutura de gastos da
COOPERACTIVA em 2021
Quanto à estrutura de gastos evidenciam-se os seguintes:

Fornecimento de Serviços Externos
Gastos com Pessoal
Outros gastos e perdas
Depreciações e amortizações
Juros e gastos similares
Total de custos

2021
43 282,57
379 422,94
11 045,85
4 075,95
0,00
437 827,31

2020
44 956,14
237 853,68
22 723,02
9 442,19
0,22
314 975,25

Como se pode verificar na tabela anterior, os gastos da CooperActiva, aumentaram em relação ao
anterior, nomeadamente na rubrica de gastos com o pessoal. De novo, tal facto prende-se
fundamentalmente com o projeto Moradas Coletivas o que, como já se evidenciou em 2020,
implicou um aumento do número de elementos que integram a equipa de trabalho.
De um modo mais detalhado na rubrica de Fornecimento de Serviços Externos destacam-se as
seguintes despesas:
i) Serviços especializados: 24 396,35€ que, por sua vez se pode decompor em:
a. Serviços de contabilidade – 6 765,00€
b. Serviços de informática – 664,20€
c. Honorários – 4 094,58€
d. Conservação e reparações – 9 343,86€
e. Diversos – 3 528,71€
ii) Materiais: 6 581,23€
a. Material de escritório – 2 841,30€
b. Material didático – 1 094,68€
c. Material de proteção COVID – 249,06€
d. Outros materiais – 2 396,19€
iii) Energia e fluídos – 4 321,81€
iv) Deslocações – 372,66€
v) Serviços diversos – 7 610,52€ que por sua vez se desagregam em:
a. Comunicações – 2 742,41€
b. Rendas – 125,52€
c. Produtos de limpeza – 1 404,26€
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d. Seguros – 405,73€
e. Diversos – 2 932,60€

Cabe, ainda, compreender melhor os outros gastos e perdas que vêm no valor de 11 045,85€.
Este valor na sua generalidade é corresponde a apoios diretos às pessoas utentes da
Cooperactiva. Aqui inclui-se, nomeadamente, o pagamento de propinas, o pagamento de
inscrição em atividades desportivas mas também o apoio em géneros alimentares e produtos de
higiene e o custo das refeições fornecidas na Comunidade de Inserção.

Sintetizando, em 2021:
i) O total de rendimentos foi de 470 451,78€;
ii) Os gastos perfazem um total de 437 827,31€.
Daqui decorre um resultado líquido do período de 32 624,47€ que transitará de imediato
para a conta de resultados transitados. Note-se, porém, que este é um valor já comprometido
com a satisfação das despesas do projeto Moradas Coletivas/Programa CLDS4g, sendo de
salientar que este é um valor inferior ao montante do proveito antecipado (cerca de 52 mil
euros).

A Administradora Única
Lisboa, março de 2022
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