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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

1. Sobre os proveitos da COOPERACTIVA em 2019
A Demonstração de Resultados da COOPERACTIVA evidencia, em 2019, um total de proveitos
de 258.281.93€ valor um pouco inferior ao recebido em 2018 (-4.536,60€).
Fazendo uma decomposição dos proveitos pode verificar-se que a maior parte dos subsídios
(84,9%) têm origem no Instituto de Segurança Social, IP. havendo, porém, e como vem sendo
prática nos últimos anos, uma tentativa de diversificação das fontes de financiamento.

Proveitos e rendimentos da CooperActiva (2018 e 2019)

Subsídio ISS
Subsídio ISS /CI
Subsídio ISS /RSI
Subsídio ISS /Espaço V
Câmara Municipal de Cascais
Junta de Freguesia de Alfragide
ACM / FAPE
Outros rendimentos
Donativos
Restituição de imposto e injunções
Outros
TOTAL

2018
215.398,26€
88.711,20€
95.991,06€
30.696,00€
17.000,00€
1.844,20€
3.325,00€
16.468,32€
13.658,61€
2.782,75€
26,96€
262.818,53€

2019
219.493,92€
91.814,40€
95.909,16€
31.770,36€
17.000,00€
2.415,00€
1.058,90€
18.314,11€
12.398,90€
3.867,21€
2.048,00€
258.281,93€

Relativamente aos outros rendimentos importa destacar, para além dos valores da
restituição de IRS e do pagamento de injunção, contemplados no quadro, os donativos de:


empresas (VTXRM; Casa Ermelinda de Freitas; Renascimento Avaliações e Leiloes) ,
no total de 4.810,60€;



parceiros (Delegação dos Missionários da Consolata), no total de 1.000€;



particulares, onde se inclui, para além de outros amigos e amigas da
COOPERACTIVA, elementos da população do bairro do Zambujal e pessoas
utilizadoras do Apartamento de Transição, num total de 6.588,30€.

2. Sobre a estrutura de custos da COOPERACTIVA em 2019
Quanto à estrutura de custos da CooperActiva evidenciam-se os seguintes movimentos:





Fornecimento de Serviços Externos – 16.526,78 €
Pessoal - 211.315,04 €
Outros gastos e perdas – 12.585,84 €
Amortizações – 1.428,31€

Uma explicação adicional deve ser feita os “outros gastos e perdas” onde está incluído,
nomeadamente:
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 8.061,00€ referentes ao pagamento das refeições servidas no refeitório da
Comunidade de Inserção Espaço Caminho.
 3.977,48€ referentes ao apoio a utentes ( géneros alimentares, produtos de higiene,
deslocações, saúde, material escolar, pagamento de propinas).
De entre rubrica Fornecimento de Serviços Externos (FSE) destaquem-se as principais despesas:
 Serviços especializados – 6.482,03€ dos quais, nomeadamente: 3.813,0€ de serviços de
contabilidade; 1.890,27€ de serviços de informática.
 Material de escritório – 1.588,27€
 Energia e fluídos – 4.007,9€
 Deslocações – 831,86€
 Diversos – 3.157,7€ (comunicações, produtos de limpeza, desinfestação, reparações)
No total, os custos da Coo perActiv a em 2 01 9 perfazem um total de 241.856€, o que
significa menos 14.936€ do que os custos efetuados em 2018, tal como se pode ver no
quadro seguinte.
Custos da CooperActiva 2018 e 2019

FSE
Custos com pessoal
Outros gastos e perdas
Amortizações
TOTAL

2018
19.415,95 €
224.679,17 €
11.545,78€
1.151,08€
256.791,98

2019
16.526,78
211.315,04
12.585,84
1.428,31
241.855,97

Variação
-2.889,17 €
-13.364,13 €
1.040,06 €
277,23 €
-14.936,01 €

Assim sendo, o resultado do exercício do ano de 2019 foi positivo, no valor de 16.425,96€
Este resultado deverá transitar para a conta de Resultados Transitados.
Terminamos expressando os nossos agradecimentos a todas e todos as/os trabalhadores e
trabalhadores e a todos aqueles e aquelas que connosco colaboraram dedicadamente,
tornando possível este Projecto.

A Direção da Cooperativa
Lisboa, maio de 2020
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