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Mensagem do Presidente da Direcção
Eis que tem nas mãos o Relatório Anual de actividades de 2012 do Centro Comunitário
São Cirilo, feito pela Directora Técnica Dra. Maria Pinheiro Torres e com a colaboração de toda a
equipa por ela dirigida. E é a todos eles, em primeiro lugar, que é de justiça dirigir uma palavra
de enorme gratidão pelo empenho e por todo o Bem feito ao longo do ano que passou. Ainda
mais por estarmos ainda em “anos de arranque”, já por si difíceis (é quando está tudo por
fazer!), e pelo contexto económico adverso que vivemos actualmente. Há gratidão, também,
dirigida a todos os que colaboraram na missão do Centro em 2012, dos voluntários aos
benfeitores, dos doadores individuais às empresas que de muitas formas nos apoiam. O relatório
acaba por dar boa conta dos resultados deste trabalho conjunto, em favor dos imigrantes e
também nacionais, que em algum momento do ano precisaram de recorrer à ajuda do Centro.
2012 foi também o ano em que se percebeu ser necessário avançar na solidez do
projecto. Apoiados na intuição fundadora do P. António Vaz Pinto e do grupo que durante tanto
tempo generosamente o secundou, a entrada de elementos novos para os Corpos Sociais do
Centro (formalizada já em 2013), bem como o começo de um processo de reflexão estratégica
(agora em curso), apontam precisamente nessa direcção. É tempo de avaliar o caminho
percorrido, reforçar o mais urgente e necessário, e empreender com ânimo e coragem as
mudanças que porventura se venham a revelar pertinentes. Estamos a meio do processo, muita
informação e partilha há ainda que recolher, analisar e conversar entre todos. Mas desde já tem
sido bonito e interpelante ver a quantidade e a qualidade
da gente dedicada ao sector social no Porto, e o Centro
vê-se e quer-se como parte deste trabalho e desta
missão, a vontade conjunta de trabalhar por uma cidade
e um mundo mais justo e solidário.
Que neste processo nos ajude o nosso patrono
São Cirilo, homem de uma bondade natural e de uma
dedicação incansável aos eslavos (os “estrangeiros” do
seu contexto) e a todas as culturas. E que seja um bom
ano 2013 para o Centro e para todos.
P. Filipe Martins sj
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Mensagem da Directora Técnica
O Centro Comunitário São Cirilo, obra social da Província Portuguesa da Companhia de
Jesus, iniciou a sua actividade a 4 de Janeiro de 2010, contando assim com 3 anos feitos.
Perante as premissas de respeito, valorização e inclusão do cidadão mais carenciado seja
ele imigrante ou nacional e, neste contexto difícil de crise que vivemos, acreditamos que faz todo
o sentido a missão que desenvolvemos, transmitimos e partilhamos, ajudando conjuntamente
com os nossos voluntários e parceiros, a encarar e a reduzir as dificuldades e o sofrimento que
cada pessoa apresenta, na sua condição humana de fragilidade, solidão e abandono.
É extremamente gratificante sentir as pequenas vitórias e sucessos, apesar da realidade
económico-social que se vive actualmente com todas as dificuldades inerentes, vamos
preparando o terreno, por mais árduo que seja, fazendo germinar as sementes na vida dos
nossos utentes, dando-lhes de novo alento e esperança para continuarem e insistirem nesta
árdua batalha que é viver equilibrada e construtivamente.
A enorme satisfação e alegria que sentimos e vivemos, depois de um esforço conjunto de
promoção e envolvimento da pessoa, quando se supera ou concretiza algo, como por exemplo a
colocação profissional para um; a regularização para outro; a
disponibilização de um simples medicamento; ou ainda a
possibilidade de um campo de férias para uma criança, que nunca
tinha ido à praia e nem sequer visto ou sentido o mar!
Todo este trabalho que será apresentado foi possível
graças a um esforço integrado de todos os colaboradores
envolvidos nesta obra, que não é nossa mas sim de Deus e em
que todos somos chamados a ser instrumentos de trabalho
fecundo e dedicado à construção de um mundo mais justo,
fraterno e melhor.
Apesar de todas as angústias sentidas e vividas, ao logo destes anos, quer ao nível das
pessoas que acompanhamos, quer ao nível das dificuldades financeiras que o Centro vai
atravessando, o que realmente acaba por ser o motor do nosso dinamismo, é a força de uma
forte vontade que acaba por ser uma constante no nosso dia-a-dia e nos estimula, de “mangas
arregaçadas”, a continuar sempre com maior Entusiasmo!
Maria Pinheiro Torres

5

São Cirilo 2012

Mensagem da Equipa
“Após mais um ano no Centro Comunitário São Cirilo prevalece o sentimento de entrega
aos outros através do trabalho que tenho o privilégio de exercer; acredito no projecto e acima de
tudo na diferença que fazemos na vida de muitas pessoas!”
Cristina Rocha - Educadora Social

“O Centro realiza-me profissionalmente
porque sinto que os utentes saem satisfeitos,
pois para além de receberem uma refeição
recebem também uma palavra amiga.”
Emília Moreira - Cozinheira

“Pensar nas pessoas a quem arranjamos
trabalho, a quem mudamos a vida dá-me um
grande bem-estar espiritual e grande paz interior.”
M. José Lino- Emprego/Empreendedorismo

“É muito impressivo o sentimento de solidariedade, de fraternidade e de humanidade
que tenho vivenciado nesta minha breve experiencia profissional no Centro C. Cirilo. O enorme
potencial de intervenção que se desenha à minha frente é um desafio e uma responsabilidade a
que tentarei ser capaz de responder. O retorno tem sido muito estimulante e os utentes a razão
de todas as apostas.”
Rita Santos – Psicóloga

“A trabalhar no Centro aprendi a pôr-me no lugar do outro e sobretudo dos mais
carenciados.”
Orlando Fernandes – Ajudante de lar

“Eu gosto muito do meu trabalho aqui no Centro porque ajudo as pessoas e muitas vezes
os utentes desabafam comigo. “
Aida Silva – Auxiliar de Limpeza
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“Apesar dos constrangimentos, a gratificação de contribuir para pequenas conquistas na
vida dos que nos procuram”.
Helena Leal – Assistente Social

“Ajudar quem nada tem é transformar a tristeza e a solidão num pouco de alegria e
sentido de viver”
Eduardo Alge – Ajudante de lar

“São Cirilo em 2012 já não foi um Centro de Apoio a Imigrantes, muitos foram os
Nacionais que bateram na nossa porta a pedir alimento.”
Camila Mauro – Administrativa

“Para mim, aprendi que no Centro o lema é ajudar o próximo. O facto de poder ajudar os
utentes e ver o seu agradecimento num simples olhar encheu-me o coração de alegria por ter
contribuído em algo para eles.
Aprendi que não existe comparação quando o assunto é carência ou exclusão.”
Rita Ferreira -Estagiária

“Trabalhar nesta casa mantém-nos próximo daquilo que realmente é importante.
Cada olhar, cada agradecimento, cada pequena vitória, lembra-nos a verdadeira razão
porque estamos aqui.”
Teresa Pinheiro Torres - Jurista
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I.

O CENTRO, CRESCIMENTO E FUTURO
Ao longo destes 3 anos o trabalho desenvolvido pelo Centro tem vindo a ser cada vez mais
diversificado, tentando dar resposta a todas as necessidades apresentadas pelas pessoas que
acompanhamos.

Perante a dura realidade que vivemos actualmente, todo este clima de instabilidade, falta
de confiança, o aumento do desemprego, a precariedade laboral, as baixas renumerações, o
desnível existente entre a qualificação e o exercício profissional, são problemáticas que se vão
agudizando em cada caso que assistimos e procuramos minimizar.
Todas estas situações precárias, no caso do cidadão imigrante, pelo fraco domínio da língua
portuguesa coloca-o numa situação de maior risco e vulnerabilidade.

Com criatividade, alegria e sempre
fieis à missão que nos foi confiada, de
respeito e promoção da dignidade humana,
interculturalidade e justiça social, tentamos
melhorar sempre as respostas de forma mais
eficaz, atempada, contínua e sistemática.

Procuramos fazer frente a todos os
desafios colocados a nível da gestão interna,
bem como das situações que cada pessoa apresenta, tendo como pilares o apoio dos
colaboradores técnicos e auxiliares dedicados e um número crescente de voluntários com grande
espirito de missão. Além de um também maior envolvimento das comunidades vizinhas,
alargando e inovando as respostas e animando os seus actores numa dinâmica de solidariedade,
participação, crescimento e valorização organizacional.
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II.

APOIO PERMANENTE (utentes internos e externos)
O apoio permanente, permite o acesso a um conjunto de gabinetes técnicos abrangentes
e integrados (gabinete de saúde: médico e enfermagem, gabinete social, gabinete de emprego e
empreendedorismo, GIP, gabinete de psicologia e gabinete jurídico) e outros serviços de apoio
complementar (refeitório, lavandaria, balneários, banco de roupa e entrega de cabazes
alimentares) com vista à promoção integral da pessoa e reinserção social, que se destinam a
todo o cidadão carenciado, com o intuito da prevenção e/ou reparação construtiva de problemas
geradores ou gerados por situações de potencial exclusão social. Todos eles reunidos num
mesmo espaço, pretendem criar um apoio de proximidade, onde a pessoa é vista como um todo,
na sua dimensão holista e que perante todas as suas necessidades e vontades, lhes é permitido
usufruir de tudo o que precisam para a sua reestruturação, optimizando os recursos e
permitindo uma maior eficiência e eficácia de intervenção.

O Centro dispõe também de um conjunto de espaços e salas polivalentes destinadas a
acções de formação/sensibilização, exposições, biblioteca/videoteca e actividades diversas:
- Lúdicas, culturais e recreativas.

1.

Caracterização dos utentes:
a. Por Nacionalidade

Total de Utilizações / Nacionalidade
118 (1%)

170 (1%)

1658 (13%)

25 (0,2%)

ÁFRICA

2228 (17%)
555 (4%)

UE
LESTE
PORTUGAL

2633 (21%)
5355 (42%)

BRASIL
AMÉRICA
ÁSIA
OUTROS

Gráfico 1

De acordo com a situação global em que nos encontramos, assiste-se a um crescente número
de situações alarmantes que urgem resposta e que, comparativamente ao ano anterior (2011)
revelam um grande aumento da população portuguesa que recorre a todos os nossos serviços,
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particularmente nas refeições, no gabinete de emprego e no gabinete jurídico. Seguidos dos
países de Leste da Europa, principalmente da Ucrânia e dos cidadãos do Continente Africano com
maior expressão para Guiné Bissau.

Apresentamos de seguida uma ideia da diversidade da origem de todas as utilizações do
Centro em 2012, divididas pelas diversas áreas do mundo:

Leste

América
36
15

Gráfico 2

REP.…

PARAGUAI

VENEZUELA

1 3 4 4
MÉXICO

FIJI

7 4
2

PERU

14

EQUADOR

2

8

CUBA

64

COLÔMBIA

18

371
21 258

CHILE

68

BOLIVIA

4

ARGENTINA

3

EUA

1844

Gráfico 3

África
Ásia

635

450
350

Gráfico 4

Gráfico 5

10

154

SENEGAL

SÃO TOMÉ

4

REP.DEM. CONGO

NIGÉRIA

GUINÉ BISSAU

5

180
78 49

MOÇAMBIQUE

119

GUINÉ CONACRI

3

GANA

12

EGIPTO

9

CABO VERDE

16

ARGÉLIA

4

1

ANGOLA

6

ÀFRICA DO SUL

7

19

CAMARÕES

169

MARROCOS

128
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UE
176
129
73

70

SUIÇA

4
ROMÉNIA

REP. CHECA

6
REINO UNIDO

3
POLÓNIA

ITÁLIA

3
HOLANDA

FRANÇA

3
LITUÂNIA

2

13

ESTÓNIA

ESPANHA

BULGÁRIA

BÉLGICA

ALEMANHA

1

6

LETÓNIA

37

29

Gráfico 6

É curioso e interessante ver o tão grande número de atendimentos de cidadãos do mundo
que procuraram o nosso apoio, vindos pelas mais variadas situações, regularização da sua
situação legal, procura de colocação profissional e resolução de conflitos laborais,
aperfeiçoamento da língua Portuguesa, entre outros e também por diversos meios:
institucionais, por amigos, passa palavra ou por passarem à porta, etc.

b. Por Faixa Etária

Utentes/Faixas Etárias
26 (2%) 151 (11%)
158 (11%)
330 (23%)
380 (27%)

368 (26%)

Menores
18 a 25
26 a 30
31 a 40
41 a 50
Mais de 50

Gráfico 7

A grande maioria das pessoas que o centro apoiou, foram pessoas em idade activa que se
encontravam desempregadas ou em situação de trabalho precário, o grupo dos 41 anos em
diante, que devido à sua idade e à conjuntura social e económica em que o país se encontra,
sentiu uma maior dificuldade de inserção e resposta para os seus problemas. Além de
apresentarem também menos ânimo e vontade para resolverem sozinhos os seus problemas,
dado que têm um grande sentimento de desilusão e impotência pois todos os esforços
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despendidos não tiveram eco, nem qualquer resposta. Vamos verificando, ao longo dos tempos
que depois duma certa idade, já se é velho para o mercado de trabalho, que cada vez mais
procura uma população jovem, em detrimento da experiência como valor acrescentado, dos
menos jovens. No caso das pessoas que apoiamos constata-se ainda uma agravante, muitos
deles têm baixa escolaridade e qualificação profissional.

c. Por Género

Utilizadores /Género
Feminino
49%

Masculino
51%

Gráfico 8

Relativamente ao ano passado (2011) não existem variações significativas, mantém-se ainda
uma maior representatividade do género masculino tanto na população imigrante como na
portuguesa, tal deve-se ao facto de cada vez mais o género feminino, se ver confrontado com a
necessidade de fazer frente às necessidades dos seus agregados familiares, em pé de igualdade
com o género masculino.

III.

GABINETES

Atendimentos / Gabinete
75 (1%)

732 (14%)
726 (14%)

2100 (40%)

1443 (27%)
207 (4%)

Gráfico 9

12

Médico
Enfermagem
Social
Emprego
Psicologia
Jurídico
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Utentes / Gabinete
Social

706

127

Educação Social
604

Emprego

409

Psicologia

272

Juridico

Gráfico 10

O facto das respostas se enquadrarem todas no mesmo espaço permite uma abordagem
multidimensional abrangente e facetada das características e problemáticas da pessoa, obtendo
um envolvimento e uma participação tanto dos técnicos como dos utentes, facilitadores de um
eficaz e mais próximo acompanhamento, obtendo resultados mais céleres e favoráveis, na
medida em que a própria pessoa se sente mais acarinhada, mais envolvida no seu processo de
conversão de vida.
Mediante a situação de cada pessoa assistida pelo Centro São Cirilo, constata-se uma
grande afluência ao gabinete jurídico e ao gabinete de emprego/empreendedorismo, pelo facto
de a instabilidade financeira em que o nosso país se encontra e a precaridade laboral, obrigar os
cidadãos a tentarem encontrar respostas para a sua situação de desemprego e regularização de
dívidas e contratos.

1.

Gabinete Jurídico

Atendimentos Gabinete Jurídico
203 196 198

207

195

182

172
140

70

Gráfico 11

13

174 181 182

São Cirilo 2012

A grande afluência ao gabinete jurídico deve-se ao facto das famílias cada vez mais terem
despesas superiores e menos créditos salariais nos seus agregados familiares.

No que respeita ao cidadão imigrante que perante a crise instalada é o primeiro a ser
dispensado do seu posto de trabalho e consequentemente, vê a sua situação legal em estado de
irregularidade, pelo facto de não conseguir apresentar às autoridades competentes,
comprovativos de meios de subsistência estáveis e regulares. No caso do cidadão nacional,
também pela situação de desemprego e muitas vezes com diversos créditos face à sua entidade
patronal, se vê perante conflitos laborais que a maior parte das vezes se conseguem resolver
com requerimentos enviados directamente às entidades faltosas. Por perda da capacidade
financeira geradora de endividamento, existe também a necessidade do pedido de faseamento
ou pagamento prestacional de bens ou serviços adquiridos com recurso aos créditos e mesmo
serviços essenciais à sobrevivência como água e luz, todos estes esforços na tentativa de reduzir
danos causados pelo desemprego.

2.

Gabinete de Emprego/GIP
Atendimentos Gabinete Emprego

GIP
211

Gabinete
Emprego
1443

Dezembro

Novembro

109 104 104

Outubro

126

Setembro

Agosto

Julho

102 112 100

Junho

Maio

Abril

Março

164
153 139
130

Fevereiro

Janeiro

100

Atendimentos GIP/Emprego

Gráfico 12

Gráfico 13

No segundo semestre de 2012 realizou-se um protocolo com o Instituto e Emprego e
formação profissional e constituiu-se um Gabinete de Inserção Profissional (GIP) a funcionar no
Centro. A população é maioritariamente portuguesa ou imigrante com situação regularizada
(condição de atendimento neste gabinete) e encontra-se há bastante tempo desempregada num
profundo desânimo e desesperança e por vezes já sem direito a subsídio de desemprego.
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Simultaneamente mantém-se o gabinete de emprego / empreendedorismo, que em resposta
à realidade que se vive, busca incessantemente alternativas e respostas profissionais ou
formativas, tentando assim também criar uma base de dados com ofertas formativas e de
emprego para mais facilmente poder disponibilizar aos utentes. Mediante as necessidades e o
enquadramento da situação de cada pessoa, contribuindo para uma melhor qualificação e
adequação profissional, apoiando na realização do Curriculum Vitae, nas entrevistas e na procura
de emprego, este é o único gabinete que permite a colocação de imigrantes em situação
irregular, facilitando assim a sua regularização consequente.

3.

Gabinete Social

Atendimentos Gabinete Social
85

80

72
57

57

75

72

65
54
41

42

26

Gráfico 14

É no Gabinete Social, com a assistente social ou educadora social, nos casos que se
impuser, que se inicia a primeira fase da avaliação da elegibilidade da pessoa a frequentar os
diversos apoios do centro mediante a sua situação real e a sua necessidade concreta. Confirmar
se reúne as condições necessárias para o alojamento, refeições, cabazes alimentares, balneário
ou lavagem de roupa. Na possibilidade de existir vaga, é de imediato admitido no apoio que ficou
definido, combatendo e prevenindo a exclusão e favorecendo o equilíbrio e a adaptação.
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4.

Gabinete de Saúde

Atendimentos Médico e
Enfermagem
74

95
68

66

68

66

66

65

65

65

69

40

Gráfico 15

O Gabinete de Saúde - com duas valências médico e enfermagem - é monitorizado pela
educadora social, que coordena as situações da área de saúde com os centros de saúde,
hospitais e com os dois médicos voluntários que se encontram presentes dois dias por semana.
No que respeita à enfermagem, beneficiamos também do apoio de enfermeiras voluntárias. No
entanto, como existe uma estreita relação entre o Centro São Cirilo e dois Centros de Saúde
vizinhos, os utentes são maioritariamente encaminhados para estes Centros de Saúde.

5.

Gabinete de Psicologia

Atendimentos Psicologia
43
29

39

43
26

27

Gráfico16

Por motivos vários o Gabinete de Psicologia esteve parcialmente inactivo, no entanto
o Centro não deixou de prestar apoio desenvolvendo capacidades e competências para um
maior equilíbrio emocional e valorização pessoal dos utentes. Promovendo capacidades de
socialização e integração, bem como a interiorização das regras dos contextos sociais,
fortalecendo o equilíbrio e o bem-estar.
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IV.

ALOJAMENTO TEMPORÁRIO (utentes internos)
O Alojamento Temporário constitui uma resposta social que visa o acolhimento por um
período de tempo limitado, com capacidade para 18 pessoas, uma ala feminina e familiar (com 4
quartos) e outra masculina (com 4 quartos) para
as

pessoas

com

graves

carências

socio-

habitacionais.
Desta forma o Centro pretende dar
resposta a necessidades básicas, garantindo as
condições e competências de sobrevivência,
segurança, bem-estar e cidadania, promovendo
uma reestruturação no percurso de vida e o
desenvolvimento da autonomia. Este apoio que
abrange a participação da pessoa na própria organização da casa, realizando as tarefas da vida
quotidiana, tais como a limpeza e arrumação do seu próprio quarto, o apoio no serviço de
lavandaria e refeitório, assim como os demais afazeres necessários para o bom funcionamento
de Centro. Tem também como objectivo a capacitação para cumprir horários e a promoção de
hábitos de trabalho e de organização. Estabelecendo também um sentido de responsabilidade
quando lhes é incutido o respeito e o cumprimento das regras estabelecidas e a
responsabilização pelas tarefas a desenvolver.

1. Por Nacionalidade

Nacionalidades / Internos
BRASIL
5 (14%)

OUTROS
1 (3%)
ÁFRICA
15 (42%)

PORTUGAL
4 (11%)
LESTE
8 (22%)

UE
3 (8%)

Gráfico 17

17

São Cirilo 2012

Em 2012 continuou a verificar-se um aumento da população Africana e uma redução da
população de Leste e Brasileira, pelo facto de muitos terem retornado ao seu país de origem, por
diversos motivos, mas essencialmente pelo facto de actualmente conseguirem melhores
condições de vida nos seus países natal.

2.

Por Faixa Etária

Faixas Etárias / Internos
4 (11%) 5 (14%)

2 (6%)
2 (6%)

13 (36%)
10 (28%)

Menores
18-25
26-30
31-40
41-50
mais 50

Gráfico 18

O gráfico realça com maior incidência, tal como nos utentes externos, o intervalo de idades
dos 41 aos 50 anos, cidadãos que se encontram em plena idade activa para inserção no mercado
de trabalho, o que demonstra mais uma vez, a dificuldade que as pessoas nesta faixa etária têm
para contrariar o estado de fragilidade financeira que apresentam, originada pela situação de
desemprego.

3.

Por Género

Género/Internos
15 (42%)
21 (58%)

M
F

Gráfico 19
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Predominantemente aparece o sexo masculino com maior necessidade de alojamento, no
entanto no ano de 2012 tivemos também uma grande percentagem de mulheres,
maioritariamente com os filhos menores a seu cargo, muitos destes contribuindo também para a
percentagem da taxa de cidadãos do sexo masculino. Tal deve-se ao facto de cada vez mais,
estarmos perante casos de abandono, por parte dos companheiros, para tentarem encontrar
melhores condições, perdendo assim a valoração da família em função de uma visão puramente
individualista.

4.

Situação actual

Situação Actual Internos
8 (22%)

3 (8%)
8 (22%)

Crianças
Actuais

3 (8%)

14 (39%)

Parad. Desc.
Merc. Trabalho
Retorno

Gráfico 20

Do grupo de pessoas alojadas em 2012, é com grande satisfação que se verifica que a
maior percentagem está com a sua vida estabilizada mantendo o emprego e a autonomia, sendo
que logo a seguir e com grande expressividade apura-se o retorno voluntário ao país de origem
(tendencialmente para o Brasil ou para a Ucrânia) através da Organização Internacional das
Migrações ou por meios próprios. Os restantes ainda estão a fazer o seu percurso no Centro por
diversos motivos (doença, decisão de guarda de menor ou falta de colocação profissional) e de
uma pequena percentagem de que desconhecemos o paradeiro.
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V.

APOIOS

Compreendem as refeições, o balneário, a lavandaria, o banco de roupa, o apoio
medicamentoso e os cabazes alimentares.

Utilizações/apoio
622

101

895

103

Refeicões
Balneario
Lavandaria

17683

Banco Roupa
Medicamentos

Gráfico 21

O apoio de referência, como se constata no gráfico, é a disponibilização de refeições
diárias, asseguradas às pessoas que estão no alojamento (4 refeições/dia) assim como os
almoços aos utentes do apoio externo que não têm capacidade financeira e habitacional,
motivada pela ausência de meios para cozinhar ou serventia dos mesmos. A todos os utentes
que usufruem deste apoio é delineado, com os próprios, um Projecto de Vida com objectivos
simples, realizáveis, práticos e muito concretos. Este ajustamento à medida de cada um, facilita a
concretização do Projecto de Vida, evitando assim maiores frustrações e desânimos,
promovendo a autonomia, tendo como premissa última a inserção socioprofissional.

Cada vez mais, devido às dificuldades dos agregados em conseguir cumprir o
pagamento atempado das suas despesas básicas, a procura do balneário e do serviço de
lavandaria tem vindo a aumentar consideravelmente.
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VI.

CABAZES ALIMENTARES

Nº de Cabazes
220
250

184
170

200
150

185

240

230

250

200 200

177 170

89
Cabazes

100
50
0

Gráfico 22

A sua entrega semanal é possível, graças ao apoio diário da cadeia de supermercados Pingo
Doce e também à colaboração do Banco Alimentar Contra a Fome do Porto e de uma excelente
cadeia de voluntários incansáveis que diariamente dão o seu melhor. É um apoio essencial para
muitas famílias, muitas delas com ambos os membros em situação de desemprego e com
reduzidas ou inexistentes fontes de rendimentos.

Neste momento distribuímos semanalmente 50
cabazes alimentares, que se reflectem num apoio
efectivo a quase 200 pessoas distribuídas por 50
agregados familiares.
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VII.

ACTIVIDADES

Utilizações/actividades
28 (2%)

22 (1%) 72 (5%)

24 (2%)

109 (7%)

Português
Desenho
Culinária
1240 (83%)

Música
Teatro
Cinema

Gráfico 23

São diversas as actividades disponibilizadas pelo Centro, algumas de caracter mais lúdico,
como o teatro, o cinema, o desenho e a música, e outras mais
utilitárias, como a culinária e o ensino da língua portuguesa.
Este último é o mais representativo, sendo assumido
integralmente por 3 voluntários, que leccionam 3 aulas
distintas. Uma de alfabetização e dois níveis de ensino para o
cidadão imigrante, básico e avançado, essencial para que este
faça mais facilmente a inclusão no país que o acolhe.

1.

Teatro

Objectivos:


Aumentar o autoconhecimento



Melhorar a comunicação e a socialização permitindo uma melhor integração social



Recuperar a auto-estima



Ultrapassar medos
Formadores: Voluntária, professora de teatro na Companhia “Visões Úteis”
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2.

Desenho

Objectivos:


Aumentar a atenção, a concentração, a coordenação e a memória



Incentivar o desenvolvimento intelectual e emocional
Formador: Voluntário, artista plástico

3.

Culinária

Objectivos:


Aprendizagem na confecção de refeições



Incentivar a preparação de refeições nas suas habitações
preterindo as refeições em restaurantes, reduzindo
assim os custos de vida diários
Formador: Voluntária

4.

Música

Objectivos:


Aumentar calma, a concentração e a diminuição de stress



Incentivar o relaxamento e tolerância
Formador: Voluntário

5.

Cinema

Objectivos:


Sensibilizar para temas com valores sociais e humanos



Incentivar o desenvolvimento e crescimento intelectual e
emocional
Formador: Psicóloga

6.

Ensino de Português

Objectivos:


Facilitar a integração na vida diária em Território Nacional



Melhorar o entendimento na vida laboral e social para uma
melhor inserção
Formadores: Voluntários
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VIII.

COLOCAÇÕES
1.

Por Área Profissional

Colocações Profissionais/Área
1
4
20
16

Serviço Doméstico
Restauração
Cons. Civil
Indústria

12

Serviços

Gráfico 24

Perante a instabilidade económica é entusiasmante e animador verificar que ao longo de
2012 foi possível colocar 53 pessoas no mercado de trabalho, com maior expressão no serviço
doméstico, como empregadas externas ou internas e cuidadoras de idosos. Segue-se a
construção civil, cuja colocação no último período do ano se mostrou cada vez mais complexa,
devido a falências ou falta de pagamentos consecutivos por parte das entidades patronais.

2.

Por Género

Colocações Profissionais/Género
26
(49%)

27
(51%)

Masculino
Feminino

Gráfico 25

Observamos uma pequena diferença entre as colocações por género, evidenciando-se a
feminina pelo facto de, como descrito anteriormente, existir um grande número de colocações
em residências particulares para trabalho doméstico, quer interno quer externo e cuidado de
idosos.
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IX.

ACÇÕES DESENVOLVIDAS
Distinguem-se entre as acções de sensibilização/formação, lúdico/cultural e religiosas,
divulgação e angariação de fundos entre outras.

1.

Acções de sensibilização/formação (equipa, voluntários e/ou utentes)
Apresentamos as acções desenvolvidas no Centro ou fora dele para habilitar, aperfeiçoar

e promover o desempenho dos participantes, dividida por áreas de interesse:

a. Saúde
Acesso à saúde e intervenção social e cidadãos estrangeiros
Cuidados Primários de Saúde/Vacinação
Doenças Infecto-Contagiosas
Abuso de Substâncias ilícitas
Educação Sexual
Jornadas de Alcoologia
Alcoolismo

b. Jurídica
Mitos e Fatos da Imigração
Lei de Imigração 23/2007

c. Desenvolvimento Pessoal
Economia Doméstica
Partilhar a Vida
Confiança
Gestão de Conflitos Interpessoais nas Organizações
Lar Doce Lar – organização da habitação
Violência Doméstica
30´ com Deus

d. Empregabilidade
Técnicas de Procura de Emprego
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Novas Oportunidades
Iniciação à Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho
Gestão de Cuidados ao Domicílio
Medidas de Apoio ao Emprego e Qualificação Profissional, de Reconhecimento, Validação e
Certificação de Competências e Empreendedorismo

2.

Outras

Ser voluntário
Tráfico de Seres Humanos

3.

Lúdico/cultural e religiosas
Proporcionam momentos de encontro, distracção e alegria entre todos os elementos que

tem ligação ao Centro São Cirilo, sejam eles órgãos sociais, equipa, voluntários, membros
institucionais, de associações de imigrantes, utentes, entre outros.

Baptismo e Primeira Comunhão

Celebração do dia da independência
da Ucrânia
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Festejo do S. João

…… e do Carnaval

Almoços Culturais

Jogos tradicionais
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4.

Acções diversas

Vacinação

5.

Exposições várias

Divulgação e angariação de fundos
Têm-se vindo a realizar eventos para que seja possível dar a conhecer o Centro e angariar

fundos ou bens. Entendemos que para melhor ajudar e ser ajudado é necessário recrutar,
envolver e cuidar todos os intervenientes, para a participação da forma mais conveniente e
favorável na vida do Centro.

Peça de Teatro:

Magusto

"Óscar e a Sra. cor-de-rosa"
Com a actriz Lídia Franco
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Angariação de produtos

Festa e Venda de Natal

alimentares - Pingo Doce

X.

VOLUNTARIADO
À medida que o Centro São Cirilo cresce e diversifica a sua intervenção com os mais
carenciados, precisa necessariamente de um maior número de colaboradores para poder
acompanhar todos aqueles que nos procuram de forma mais próxima, humana e eficaz. Assim
foi, e é fundamental, o envolvimento de pessoas com espírito de entrega, gratuidade e missão
que se vão dando ao centro e aos utentes de uma forma bonita, corajosa e envolvente.

Grande parte do apoio do Centro aos utentes só é possível pela franca disponibilidade,
empenho e amizade de tantos voluntários (já contamos com 42!) que entregam pedaços da sua
vida, dos seus saberes e competências. Tal, torna-se mais visível nos dos gabinetes de saúde e
emprego, em todas as actividades promovidas, na recolha dos produtos alimentares, na
organização do banco de roupa, na biblioteca, nos eventos e campanhas, entre outras
participações.
Aqui fica pois, o nosso maior obrigado!
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XI.

PARCERIAS
O Centro realiza parcerias que no decorrer da sua actividade considera úteis e uma maisvalia para o seu crescimento e desenvolvimento, capacitando-o para a execução das respostas
necessárias e oportunas para o eficaz desempenho da sua missão.

1.

Formais

 Instituto de Segurança Social - Apoio Financeiro para a resposta de Comunidade de Inserção
 ACIDI (Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural) - Apoio financeiro de dois
meios gabinetes: Emprego/Empreendedorismo e Psicologia
 IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) - Apoio no GIP (Gabinete de Inserção
Profissional)
 Microsoft - Donativo de todas as licenças
 Banco Alimentar - Donativo de géneros alimentares
 Entrajuda - Apoio em formações e artigos diversos
 Lusitânia- Seguros - Donativo de todos os seguros
 Mundo a Sorrir - Consultas de estomatologia e próteses dentárias
 NPISA (Núcleo de Planeamento e Implementação Sem-Abrigo) - Colaboração na ajuda aos
cidadãos mais carenciados

2.

Informais

 Amenities 62, Lda - Donativo de produtos de higiene pessoal.
 Bebés de S. João (Hospital de S. João) - Promoção de actividades. Fornecimento de enxovais
de bebé.
 Cabeleireiro Odimar Domingues - Corte de cabelo masculino e feminino.
 CAD (Centro de Aconselhamento e Detecção precoce do HIV) - Acções de sensibilização.
 Caritas Diocesana - Donativo de medicamentos.
 CDP (Centro de Diagnóstico Pneumológico) - Recebe de forma mais célere e personalizada os
utentes para rastreio da tuberculose.
 Centros de Saúde da Carvalhosa e Aníbal Cunha - Inscrição de todos os utentes apoiados pelo
Centro. Apoio em material médico descartável. Acções de sensibilização.
 Clinicas médico-dentárias Olga Pedrosa e Pinheiro Torres - Tratamentos de estomatologia e
ortodontia.
 Colégio Liverpool - Facilitam a integração de menores acolhidos no Centro.
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 Cruz Vermelha - Donativo de géneros.
 Dancake - Donativo de géneros alimentares.
 Domus Social (Câmara do Porto) - Agiliza e facilita os processos de atribuição de habitação.
 Farmácia Boavista - Apoio em medicamentos e descontos.
 Faz Rondas - Actividades lúdicas e colaboração em eventos.
 Foste visitar-me - Apoio e integração de reclusos.
 Hospital da Ordem Terceira da Santíssima Trindade e Hospital de Santa Maria - Prioridade
na marcação de exames complementares de diagnóstico.
 Infantário “miminho” - Facilitam a integração de menores acolhidos no Centro.
 Junta de Freguesia de Cedofeita - Mediador entre o Centro e equipamentos da freguesia.
 Maternidade Júlio Dinis / Espaço Jovem - Facilidade na marcação de consultas e
disponibilização de material contraceptivo.
 Médicos do Mundo - Donativo de medicamentos.
 Nomeiodonada (Hospital de Sto. António) - Donativo de alimentos lácteos.
 OIM - Apoio no Retorno Voluntário.
 OTSH (Observatório do Trafico de seres humanos) - Apoio no caso de utentes vítimas de
tráfico.
 Pingo Doce - Donativo de géneros alimentares e outros artigos.
 PT/TMN - Catálogo de pontos solidários.
 Uniself - Donativo de géneros alimentares.
 Vida Norte - Fornecimento de enxovais de bebé e acções de sensibilização.
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XII.

CONCLUSÃO
No final de mais um ano de actividade constatamos que foi um ano difícil, em que o
desemprego atingiu números elevados, as prestações sociais sofreram reduções, aumentaram os
impostos e os preços subiram e a população foi perdendo alguma confiança e esperança.
Apesar de toda esta conjuntura o Centro São Cirilo continua dedicado ao desempenho da
sua missão, de ser voz e estrutura dos mais fracos e desprotegidos e com eles, construir um
mundo mais são e equilibrado.
O Centro São Cirilo, muito agradece a todos os que tornam possível a nossa existência,
facultando todos os apoios prestados ao longo deste ano. Pois transformaram muitas vidas,
rasgaram sorrisos e acima de tudo restituíram a dignidade, o sentimento de serem pessoas, de
serem acarinhadas e merecerem respeito e consideração.
Renovamos assim os nossos agradecimentos a todos os utentes que tanto nos ensinam
cada dia, a toda a equipa de trabalho, a todos os órgãos directivos, a todos os benfeitores que
contribuem financeiramente, a todos os voluntários, a todas as instituições que com o Centro
interagem, a todas as entidades que doam todo o tipo de produtos e a todas as organizações,
grupos de apoio e associações de imigrantes.
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O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de Dezembro de 2012,
procede à compilação das divulgações que a Instituição considera que devem ser relatadas,
face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente as NCRF. Todos os
valores encontram-se em Euros, excepto quando expressamente indicado de outra forma.

1. Identificação da Empresa
Designação da entidade: Centro Comunitário São Cirilo
Sede social: Rua Barão de Forrester, nº966, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.
Natureza da actividade: O CENTRO COMUNITÁRIO SÃO CIRILO é uma fundação criada
pela Província Portuguesa da Companhia de Jesus como instituição particular de
solidariedade social (IPSS), erecta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese
do Porto e reconhecida pela Segurança Social em Maio de 2003. O Centro propõese contribuir para a progressiva promoção, autonomia, qualificação profissional e
inserção social do cidadão, com prioridade para os imigrantes e suas famílias em
situação de risco de exclusão e vulnerabilidade humana e social, bem assim como
os mais carenciados da cidade do Porto, tudo em colaboração com os serviços
públicos competentes e as instituições particulares, num espírito de solidariedade
humana cristã e social.

O Centro oferece um serviço de Alojamento Temporário e de apoio permanente
incluindo dormida e alimentação, por um período limitado de tempo, visando tudo
a reintegração na vida ativa através de um programa de inserção social. Tem em
funcionamento um conjunto de gabinetes de apoio médico, jurídico, apoio social,
psicológico, de emprego e empreendedorismo. Oferece ainda aulas de língua
portuguesa, informática e outras formações.
CAE: 87902 – Atividades de Apoio Social.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações
financeiras

2.1.

Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas
que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entender-se como
fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações
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Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas
Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF).
Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são
aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de
Contabilidade adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1606/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards
Board (IASB) e respectivas interpretações SIC-IFRIC.

2.2.

Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas com um período de reporte
coincidente com o ano civil, no pressuposto da continuidade das operações da Empresa e
no regime do acréscimo, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos
de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, utilizando os
modelos das demonstrações financeiras previstos no artigo 1º da Portaria nº 986/2009, de
7 de Setembro, designadamente o balanço e a demonstração dos resultados por naturezas.

2.3.

Derrogação das disposições do SNC

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derrogadas
quaisquer disposições do Sistema de Normalização Contabilística que tenham produzido
efeitos materialmente relevantes e que pudessem por em causa a imagem verdadeira e
apropriada que devem transmitir aquelas informações financeiras.

3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente
aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.
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3.1.

Activos Fixos Tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das
quotas constantes, de uma forma consistente de período para período, e em conformidade
com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As despesas com reparação e manutenção destes activos, que não aumentem a sua vida
útil, são consideradas como gasto no período em que ocorrem.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangíveis são
determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data
de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados como “Outros
rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”, consoante se trate de mais ou menos
valias.

3.2.

Activos Financeiros

3.2.1. Clientes e outras contas a receber

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado (usando o método do
juro efectivo), diminuído de eventuais perdas de imparidade, de modo a que as mesmas
reflictam o seu valor realizável líquido.
As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem,
objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não
será recebido.
São reconhecidos em devedores por acréscimos de rendimentos todos os rendimentos que
devam ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação
vinculativa, cuja receita só venha a ocorrer em períodos posteriores.
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3.2.2. Caixa e depósitos bancários

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em bancos. Se o seu vencimento for inferior a
12 meses, são reconhecidos no activo corrente; caso contrário, e ainda quando existam
limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no activo não
corrente. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, com
expressão no “passivo corrente”.

3.3.

Estado e Outros Entes Públicos

Nesta conta são registados os impostos ou taxas a pagar ou a receber do Estado, das
Autarquias Locais e de outros entes públicos.

3.4.

Diferimentos Activos e Passivos

Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos relativamente aos quais não é
adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas
que devam ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.

3.5.

Passivos financeiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual da
transacção, independentemente da forma legal que assumam.
Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma
obrigação contratual de a sua liquidação ser efectuada mediante a entrega de dinheiro ou
outro activo financeiro. Os passivos financeiros são registados inicialmente ao custo,
deduzido dos custos de transacção incorridos, e, subsequentemente, ao custo amortizado,
com base no método do juro efectivo.

3.5.1. Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas a terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que
é substancialmente equivalente ao seu justo valor. O seu desreconhecimento só ocorre
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quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando
tiver havido lugar a liquidação ou cancelamento das dívidas.
São reconhecidos em credores por acréscimos de gastos todos os gastos que devam ser
reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação vinculativa, cuja
despesa só venha a ocorrer em períodos posteriores.
3.6.

Passivos financeiros

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários,ordenados, complementos
de trabalho nocturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de
produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos
para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo orgão
de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de
acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, e eventuais
participações nos lucros e gratificações, desde que o seu pagamento venha a decorrer
dentro dos 12 meses subsequentes ao encerramento do período.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no
período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do
reconhecimento de um passivo que se extingue com o respectivo pagamento.
De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e a subsídio de férias, vencese em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo
que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto
prazo.
Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da
Empresa, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que
ocorrerem.
Durante o exercício de 2012, o número médio de pessoal ao serviço da Instituição foi de 10
pessoas.
Durante este ano existiu trabalho voluntariado.
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3.7.

Eventos subsequentes

Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações
adicionais sobre condições que existiam à data do balanço ("acontecimentos que dão lugar
a ajustamentos") são reflectidos nas demonstrações financeiras da Associação. Os eventos
após a data do balanço que sejam indicativos de condições que surgiram após a data do
balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são
divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

3.8.

Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade
das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de
acordo com princípios contabilísticos geralmente aceite em Portugal.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que afectem o valor dos activos e passivos
existentes à data do balanço são considerados na preparação das demonstrações
financeiras do período. Esses eventos, se significativos, são divulgados no anexo às
demonstrações financeiras.

4. Fluxos de caixa

4.1.

Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de
caixa e em depósitos bancários:

Contas

Saldo Final

Caixa
Depósitos à ordem
Outros depósitos bancários
Total caixa e depósitos bancários

216,67 €
4.999,18€
0,00 €
5.215,85€

Saldo Inicial
748,54€
2265,66 €
0,00 €
3.014,20 €
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4.2.

Comentário do presidente sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e
seus equivalentes que não estão disponíveis para uso:
Não existem saldos bancários cativos, dados como garantia.

5. Activos fixos tangíveis

5.1.

Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil
estimada:

Vida útil

Vida útil

2012

2011

Edíficios e outras construções

6-50

6-50

Equipamento Básico

4-6

4-6

3-6

3-6

Activos Tangíveis

Equipamento Administrativo
Outros activos fixos tangiveis

4

4

As despesas com reparação e manutenção destes activos, que não aumentem a sua
vida útil, são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

5.2.

Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no inicio e no fim do
período bem como a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do
período que mostre as adições, as alienações, os abates e as depreciações.
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ACTIVO BRUTO:
Rubrica
Activos Fixos Tangíveis
 Terrenos e recursos naturais
 Edifícios outras construções
 Equipamento Básico
 Equipamento administrativo
 Outros activos fixos tangíveis

Saldo Inicial

Aumentos

545.715,80€
1.645.318,50€
40.261,12€
6.101,56€
3.816,86€

210.284,20€

2.241.213,84€

216.348,33€

Alien/Reg

Saldo Final

210.284.20€
4.095,45€
1.968,68€

210.284,20€

756.000,00€
1.435.034,30€
40.261,12€
10.197,01€
5.785,54€

2.247.277,97€

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES:
Rubrica

Saldo Inicial

Aumentos

Alien/Reg

Saldo Final

70.009,77€
6.101,56€
3.816,86€
6.101,56€

31.858,97€
6.214.25€
2.198,14€
1.452,27€

2.100,43€

99.768,31€
32.810,53€
3.361,70€
4.456,63€

103.773,97€
2.137.439,87€

41.723,63€

2.100,43€

143.397,17€
2.103.880,80€

Depreciações de Activos Fixos
Tangíveis
 Terrenos e recursos aturais
 Edifícios outras construções
 Equipamento Básico
 Equipamento administrativo
 Outros activos fixos tangíveis

QUANTIA ESCRITURADA

5.3.

Não existem activos fixos tangíveis que tenham sido dados como garantia de
passivos;

5.4.

Não existem quaisquer compromissos contratuais para a aquisição de activos
fixos tangíveis.
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6. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

6.1.

Efeitos nos períodos, anterior, corrente e futuros decorrentes de alterações de

políticas contabilísticas, estimativas e correcções de erros:
Uma vez que no período não houve nenhuma alteração às politicas contablisticas, ou às
estimativas contabilisticas, as divulgações requeridas pela presente Nota não são aplicáveis.

7. Acontecimentos após a data do balanço

7.1.

Acontecimentos após a data do balanço:

Não foram recebidas quaisquer informações após a data do balanço acerca de condições
que existiam à data do balanço, nem se verificaram quaisquer acontecimentos após a data
do balanço.

8. Instrumentos financeiros

8.1.

Categorias (naturezas) de activos e passivos financeiros, mensurados ao custo
ou custo amortizado, perdas por imparidade, rendimentos e gastos
associados, conforme quadro seguinte:
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2012
Mensurados
ao custo

Descrição

2011

Imparidade
acumulada

Mensurados
ao custo

Imparidade
acumulada

Activos financeiros:
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos

-

-

-

-

44,30

-

81,82

-

2.338,68

-

1.509,68

-

243,54

Caixa e Depósitos bancários

418,95

5.215,85

-

3.014,20

-

431.500,00

-

399.500,00

-

4.285,33

-

5.856,36

-

884.805,48

-

941.258,31

-

Passivos financeiros:
Financiamento Obtidos
Diferimentos
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar

A redução ocorrida em “Outras contas a pagar” deve-se essencialmente ao donativo
concedido ao Centro Comunitário São Cirilo pela Província Companhia de Jesus (António de
Castro Vaz Pinto, sj), por remissão de dívida, no montante de 46.133,60€.

9. Divulgações exigidas por diplomas legais

9.1.

Informação por actividade económica:

A actividade da Empresa resulta na sua totalidade de operações inseridas no CAE (Rev . 3)87902 – Atividades de Apoio Social.

9.2.

Outras divulgações exigidas por diploma legal


O Presidente informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em
situação de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de Novembro.



Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei nº 411/91, de 17 de
Outubro, o

Presidente informa que a situação da Instituição perante a

Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente
estipulados.
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10. Outras Informações

10.1.

Estado e outros entes públicos

O detalhe da rubrica do “Estado e Outros Entes Públicos” em 31 de Dezembro de 2012 é o
seguinte:

Descrição

2012

Imposto s/Rendimento das Pessoas Colectivas

0,00 €
81,82€

0,00 €
81,82€

Imposto s/Valor Acrescentado

0,00 €

0,00 €

TOTAL DO ACTIVO

81,82€

81,82 €

Retenção IRC

Retenções na fonte

907,00 €

Contribuições para a Segurança Social

TOTAL DO PASSIVO

2.549,03 €

3.378,33 €

3.307,33 €

37,52 €

0,00€

Imposto s/Rendimento das Pessoas Colectivas

10.2.

2011

4.322,85 €

5.856,360 €

Decomposição de Fornecimentos e Serviços Externos
Descrição
Subcontratos
Material Escritório
Trabalhos Especializados
Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Conservação e reparação
Encargos de saúde utentes
Despesas de representação
Comunicação
Ferramentas e Utensílios
Livros e Documentação técnica
Deslocação e estadas
Limpeza e Higiene
Rouparia
Energia e fluidos
Seguros
Transporte pessoal
Honorários
Outros serviços especializados
Outros materiais
Outros serviços diversos
TOTAL

2012
1.131,90€
997,58€
3.739,70€
267,71€
184,38€
248,74€
305,39€
42,00€
4.837,49€
5,75€
61,50€
210,99€
2.276,17€
18,00€
11.672,98€
202,77€
145,30€
452,55€
367,72€
27.168,62€

2011
42.900,73€
1.563,19€
5.051,12€

87,33€
471,45€
3.784,47€
94,97€
58,26€
1,30€
1.266,56€
12.756,92€
827,09€
233,75€
4.935,00€
70,35€
74.102,49€
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10.3.

Gastos com pessoal
Descrição






10.4.

Remunerações pessoal
Encargos sobre remunerações
Outros gastos
Seguros acidentes trabalho
Indemnização

2011

139.450,88€
28.321,08€
1.247,16€
216,18€
3.189,84€

130.900,81€
25.622,87€
165,00€
880,66€
-

172.425,14€

157.569,34€

2012

2011

Outros gastos e perdas

Descrição
Impostos

10.5.

2012

Outros

1.650,15€
893,59 €

519,82€
4.940,50 €

TOTAL

2.543,74 €

5.460,32 €

Juros e gastos similares suportados

Descrição
Juros suportados

2012

2011

Outros gastos de financiamento

24.631,97€
1.226,58 €

18.277,45 €
1.149,19 €

TOTAL

25.858,55 €

19.426,64 €

O Técnico de Contas

O Presidente
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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (modelo para ESNL)

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Provisões especificas (aumentos/reduções)
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Outras imparidade (perdas / reversões)
Aumentos / reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

UNIDADE MONETÁRIA (1)

NOTAS

PERÍODOS
2012

2011

950,13
341 893,22

563,04
288 362,83

-85 122,95
-27 168,62
-172 425,14

-24 658,96
-74 102,49
-157 569,34

9 956,16
-2 543,74

9 531,25
-5 460,32

65 539,06

36 666,01

-39 623,20

-42 277,61

25 915,86

-5 611,60

-25 858,55

-19 426,64

Resultados antes de impostos

57,31

-25 038,24

Resultado líquido do período

-37,52
19,79

-25 038,24

Resultado antes de depreciações, gastos de financimento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Imposto sobre o rendimento do período

(1) - O euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de euros

NETUS CONSULTORES, LDA
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