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1. Sobre os proveitos da COOPERACTIVA em 2020
A Demonstração de Resultados da CoopperActiva evidencia, em 2020, um montante de 277 594,31€
referente a subsídios a projetos, donativos e restituições de impostos. Este valor vem superior ao de 2019
(258 281,93€) em mais 19 312,38€.
Fazendo uma decomposição destes proveitos verifica-se que 76% dos mesmos têm origem no Instituto
de Segurança Social (ISS) através dos protocolos com as diferentes valências (Comunidade de Inserção;
RSI e Espaço V). Aquela percentagem, ainda que um pouco mais baixa do que no ano anterior, continua a
revelar um predomínio do financiamento por parte do ISS que certamente aumentará com os subsídios
esperados no âmbito do programa CLDS.

2020
Subsídio ISS / CI
Subsídio ISS / RSI
Subsídio ISS / Espaço V
Subsídio ISS / CLDS
Total de subsídios ISS
Câmara Municipal de Cascais
Câmara Municipal da Amadora / COVID
Junta de Freguesia de Alfragide
Projeto Eucãosigo
ACM/FAPE
Donativos em dinheiro
Donativos em espécie
Total de donativos
Restituição de impostos
Outros
Total

91 814,40
95 909,16
31 770,36
0,00
219 493,92
17 000,00
2 875,00
1 850,00
8 300,00
0,00
23 387,62
3 797,61
27 185,23
890,16
277 594,31

2019
91814,40
95909,16
31770,36
0,00
219 493,92
17 000,00
0
2 415,00
0
1 058,90
----12 398,90
3 867,21
2 048,00
258 281,93

Pela sua natureza específica, e atípica por comparação com anos anteriores, merece destaque o
montante de outros proveitos no valor de 50 387,21€.
Este valor é, na realidade, um proveito antecipado e corresponde ao investimento realizado pela
CooperActiva, no ano de 2020, no projeto Moradas Coletivas / CLDS, dado que no ano em causa não
existiu, por parte do ISS, nenhum adiantamento ao projeto.
Considerando estes proveitos antecipados, o valor total de proveitos da CooperActiva foi, em 2020, de
327 981,52€.
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2. Sobre a estrutura de custos da COOPERACTIVA em 2020
Quanto à estrutura de custos evidenciam-se os seguintes movimentos.

2020
Fornecimento de Serviços Externos
Pessoal
Outros gastos e perdas
Depreciações e amortizações
Despesas banco
Total de custos

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

2019
16 526,78
211 315,04
12 585,84
1 428,31
241 856,00

Como se pode verificar na tabela anterior, os custos da CooperActiva, em todas as rubricas, aumentaram
em relação ao anterior. Tal facto prende-se fundamentalmente com o início do projeto Moradas Coletivas
em setembro de 2020, o que implicou um aumento da equipa de trabalho mas também mais despesas,
nomeadamente em equipamento. Por outro lado, em 2020, foi também feito um investimento na
renovação do espaço da Comunidade de Inserção e a situação pandémica vivida no país obrigou a custos
suplementares em produtos de higienização e desinfeção dos espaços e em equipamento de proteção.
De um modo mais detalhado na rubrica de Fornecimento de Serviços Externos destacam-se as seguintes
despesas:
i) Serviços especializados: 23 369,86€ que, por sua vez se pode decompor em:
a. Serviços de contabilidade – 3 997,50€
b. Serviços de informática – 1 328,40€
c. Honorários – 1 460,00€
d. Conservação e reparações – 13 401,49€
e. Diversos – 3 182,47€
ii)
Materiais: 10 862,65€
a. Material de escritório – 3 725,49€
b. Material didático – 3 064,25€
c. Material de proteção COVID – 1 122,34€
d. Outros materiais – 2 985,56€
iii)
Energia e fluídos – 3 391,51€
iv)
Deslocações – 236,45€
v)
Serviços diversos – 7 131,67,72€ que por sua vez se desagregam em:
a. Comunicações – 2 099,10€
b. Rendas – 125,52€
c. Produtos de limpeza – 696,67€
d. Cafeteria – 973,87€
e. Diversos – 3 236,51€
Cabe, ainda, compreender melhor os outros gastos e perdas que vêm no valor de 22 723,02€.
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50% deste valor (11 461,34€) corresponde a apoios diretos às pessoas utentes da CooperActiva. Aqui
inclui-se, nomeadamente, o pagamento de propinas (568€), o pagamento de inscrição em atividades
desportivas mas também o apoio em géneros alimentares (3 015,73€) e o custo das refeições fornecidas na
Comunidade de Inserção.
Também nos gastos e perdas foram considerados 11 461,34€ dos quais 1 484,26€ referem-se a correções
relativas a períodos anteriores (1 484,26€) e a despesas antecipadas (ainda não executadas) no contexto de
projetos em curso.
Nas depreciações e amortizações (9 442,19€) inclui-se 7 479,48€ referente a equipamento informático e a
mobiliário e equipamento de outra natureza para as novas instalações do Casal do Silva.
Sintetizando, em 2020:
i) O total de rendimentos e proveitos da CooperActiva foram de: 327 981,52€;
ii) Os gastos totais perfazem um total de 314 975,25€.

Daqui decorre um resultado líquido do período de 13 006,27€ que transitarão de imediato para a conta de
resultados transitados.
Lisboa, março de 2021

