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Introdução
Ao apresentarmos o Relatório de Atividades de 2018, fazemo-lo com alguma
apreensão, dado que os resultados financeiros, não foram os esperados.
De toda a forma esta Direção e as suas equipas, à semelhança dos anos
anteriores, mantiveram a mesma motivação e o mesmo empenho nas atividades
desenvolvidas e é sua intenção dar continuidade, mesmo que parte das
atividades sejam asseguradas financeiramente pela Direção, e não pelos
Encarregados de Educação.
Há que referir que em Janeiro de 2018, houve ajustamento de tabelas salariais
assim como alteração de escalões de duas Educadoras, refletindo-se essa
situação no aumento dos custos com o pessoal.
Em Setembro de 2018, propuseram-nos um desafio com um novo projeto. Abertura
de uma Sala de Estudo no Agrupamento de Escolas Miguel Torga, a Direção
aceitou este desafio, assumindo as despesas inerentes, sendo que o projeto, tal
como se encontra não é sustentável.
Não foi um ano fácil, no que respeita a custos financeiros, sendo que do total dos
custos 80,85%, são custos com o pessoal, o que para qualquer Instituição dificulta
a sua gestão, a verdade é que os recursos humanos são imprescindíveis, para que
se possa trabalhar com qualidade e de forma séria.
A Segurança Social apoia apenas 21,85% dos cerca de 650 Utentes, que
frequentam as nossas respostas Sociais.
Sendo que o Apoio da Camara Municipal da Amadora, apoiou o projeto
“Aprender e Brincar” à volta de 13,21%, do total dos utentes do projeto.
Refletindo-se ainda uma grande percentagem paga pelas famílias, cerca 63%,
podemos referir que num Concelho e freguesia, onde os empregos são precários
e mal remunerados, os 63% das receitas são para a nossa instituição uma grande
fatia dos proveitos.
Associação de Cultura e Desporto da Brandoa 2018

Página 2

Relatório de Atividades e Contas de 2018
Não menos importante é o facto de a nossa população ter fracos recursos
financeiros o onde se verifica dividas, no montante de 2,65%, em relação ao total
da Faturação do ano de 2018, mostrando um grande esforço na cobranças de
dívidas existentes, na sua maioria por falta de liquidez das famílias.

Resposta Sociais em 2018:

- Creche - 41

A resposta Social de Creche, assentou essencialmente no acompanhamento
afetivo,

alimentar,

de repouso,

mas

também muitas

comemorativos,
de

todas

e

dias

que fizeram a delícia
as

As músicas, através
arte”,

atividades

crianças.
do Atelier do “Bebe

a

Psicomotricidade,

através do Atelier “

Terra do Nunca”, são

algumas aulas com

orientação.

Mas as experiências

de

sons,

táteis,

comunicação, autonomia, experimentação com vários materiais, foram o dia-adia das nossas crianças.
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As brincadeiras no exterior, sempre que o clima o permitiu, as idas à praia no
período de verão, foram para todas as crianças uma forma de crescimento
físico, cognitivo, mas essencialmente afetivo.
As nossas histórias foram de encantar, a fantasia andou no ar, promovendo assim
o faz de conta, tão
importante para esta faixa
etária.
A resposta Social de
Creche, assentou
essencialmente no
acompanhamento afetivo,
alimentar, de repouso, mas
também muitas atividades
e dias comemorativos, que
fizeram a delicia de todas as crianças.
Os dias comemorativos foram constantes na nossa Creche, o dia do pijama, o dia
da mãe, o dia do pai,
e, claro todos os
aniversários.
No exterior contaram
com muitos
equipamentos
adequados a Creche,
onde a Brincadeira e a
alegria esteve
espelhada em todas as
nossas crianças, que
mostraram ao longo do
ano de 2018, serem crianças felizes.
Associação de Cultura e Desporto da Brandoa 2018

Página 4

Relatório de Atividades e Contas de 2018
Terminando o ano
de 2018, com uma
grande festa da
Familia, onde a
Creche foi
representada e
dramatizada por
todas as
funcionarias desta
resposta social.

- Pré-escolar – 50
O nosso Pré-escolar iniciou o ano de
2018, plantando no Concelho de
Abrantes as arvores que tínhamos
oferecido em Dezembro de 2017.
Nos projetos foram englobados as
diferentes áreas de conteúdo
presentes na OCEPE.
Desenvolvimento Pessoal e Social;
Expressão e Comunicação;
área do Conhecimento do
Mundo.
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Para melhor concretizar todas estas
áreas de conteúdo, a Direção
adquiriu um instrumento, de maior
interesse, nomeadamente de
articulação com os Pais, em tempo
real, A Plataforma “ChilDiarY”, que
permite ter uma avaliação ao dia de
cada criança.
Articulamos com vários parceiros da
Freguesia e do Concelho, em diferentes dinâmicas.
Foi criado o “ Clube dos Avós”, que dinamizou o dia internacional da criança, em
conjunto com toda a família.
Não faltaram visitas pedagógicas e de carater lúdico ao exterior mensalmente,
Bombeiros da Amadora; Museus; Teatro; Vila Natal de Cascais; BD Amadora;
Pavilhão do conhecimento; Musica na escola com Ricardo Reis Pinto; Tapada de
Mafra; Cinema.
Comemoração de datas festivas, foram muitas,
mas não faltaram as mais variadas atividades que
foram ao encontro das necessidades e interesses
das crianças.
Pinturas de Van Gogh, Sistema solar e muitas
atividades no exterior.
Em contexto de sala as crianças do Pré-escolar
contaram com o Atelier de Música “Compasso”
de

psicomotricidade

contando

também

“A

Terra

do

semanalmente

Nunca”,
com

atividade de “Yoga com música e histórias”.
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“Aprender & Brincar” Pré-escolar – 185

A ABCD desenvolveu em 2018 a Componente de Apoio à Família
com crianças dos 3 aos 6 anos nas escolas EB1/ JI Sacadura
Cabral, EB1/ JI da Brandoa, JI n.º 2, EB1/ JI Brito Pais e EB1/ JI Mila
com cerca de 185 crianças inscritas. À semelhança do que se
observou nos grupos de 1.º ciclo, também no pré – escolar se
registou maior número de inscrições.
Em 2018, a ABCD através de Protocolo, deu a possibilidade às
Famílias de inscreverem os seus educandos apenas para os
períodos de férias escolares.
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Nas várias valências, a ABCD trabalhou sempre com os mesmos
objetivos,

promover

brincadeira,

a

cooperação

a

interação,
e

desenvolvimento

o

integral

e

pleno da criança.
Em 2018 foram programadas
e

levadas

a

cabo

conjunto

diverso

atividades

que

um
de

variam

consoante o período escolar e
férias.
Nas manhãs de período letivo
foram desenvolvidas dinâmicas
que visaram essencialmente o
acolhimento,

espontaneidade,

despertar e preparação para
mais

um

dia

nomeadamente,
Cinema,

Jogos

Ilustração

de

de

escola,

Sessões
de

de

Mesa,

desenhos

e

Brincadeira Livre.
No período das 15 horas às
19h30,

as

crianças

inscritas

envolveram-se diariamente em
atividades, como: Horas do
Conto,

Atividade

Criativa,

Expressão Corporal, Atelier de
Culinária, Atelier Experimental,
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Jogos Lúdicos, Clube das Expressões e Festas Temáticas. Para
além, destas atividades mais estruturadas existiram tempos para
lanche e brincadeiras livres no interior ou exterior da sala.
O Pré – Prolongamento proporcionou igualmente, períodos de
acolhimento e brincadeira em ‘Cantinhos’ como, Brinquedos;
Biblioteca; Jogos de Mesa; Faz de Conta; Garagem; Legos;
Fantoches; Multimédia; e Bora Pintar!
Para além das atividades previstas diariamente no período escolar,
desenvolveram-se
outras ‘extra’ sujeitas
a

autorização/

inscrição

das

famílias: ‘Yoga com
Música e Histórias’ e
‘Atelier de Jiu – Jitsu’.
Sendo

que,

estas

atividades foram ministradas por professoras competentes e da
área vocacional.
Os aniversários de todas as crianças inscritas foram festejados
sempre na última sexta – feira de cada mês, com oferta de bolo
de aniversário, festa, balão e fotografia individual.
Com

esse

objetivo

dinamizar-se

tentaram

frequentemente

aulas abertas para pais e filhos de
Yoga,
outras.

Zumba,
Neste

Hip

Hop,
sentido,

entre
a

Coordenação de cada valência
enviou mensalmente via email o
plano de atividades previstas, e
disponibilizou

todas

as

informações úteis para o funcionamento, e divulgação de
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atividades quer através de informação presencial, quer via
cartazes, email e Facebook.
Promoveu a realização de peças de teatro, adequadas à idade e
interesse das crianças, bem como o aluguer de insufláveis.
Nestes períodos sempre que possível procurou-se convidar técnicos
e famílias a participar nas dinâmicas, dando um pouco da sua
disponibilidade, conhecimento e experiência.
É de salientar que, em todas as saídas de exterior que se fizeram se
procurou
mesmas,

oferecer
por

um

as
preço

simbólico para as famílias.
Em geral, consideramos que
a qualidade do trabalho
proporcionado

pelas

equipas de cada valência
de pré – prolongamento se
relaciona

com

o

investimento na formação
profissional

dos

técnicos,

quer através da contratação, quer através do investimento na sua
formação oferecida/ proporcionada pela ABCD. Consideramos
igualmente, que esta qualidade se relaciona com a relação
próxima e de parceria estabelecida com cada escola em que se
desenvolve atividade.
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“Aprender e Brincar 1º Ciclo” - 287

Em 2018 o ATL no âmbito do Programa
Aprender & Brincar foi frequentado por
aproximadamente 287 crianças, o que
permite comprovar que o número de
utentes continua a aumentar de ano para
ano, acreditando-se que estes resultados
se devem ao aumento da taxa de
empregabilidade entre as nossas famílias,
mas também, à qualidade do trabalho
prestado.
A ABCD ofereceu anualmente em cada
valência um projeto anual que contemplou um conjunto de dinâmicas diversas
que visam a ocupação dos tempos não letivos de forma lúdica e pedagógica,
contribuindo para o crescimento de jovens autónomos, responsáveis e socio –
afetivamente equilibrados. Procuraram oferecer-se dinâmicas que promovessem o
desenvolvimento

das

competências
pessoais,

educativas,

sociais

e

culturais,

sempre pela via da brincadeira e
jogo.
Em

2018

programaram

implementaram-se

um

e

conjunto

diversificado de atividades quer
no período letivo, quer não letivo.
Em tempo letivo no turno da
manhã
dinâmicas

foram
que

desenvolvidas
visaram
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essencialmente o acolhimento, espontaneidade, despertar e preparação para
mais um dia de escola. Assim, realizaram-se Sessões de Cinema, Jogos de Mesa,
Ilustração de Desenhos, Jogos Lúdicos e Brincadeira Livre, no pátio da escola,
ginásio, ou ‘áreas’ dos Espaços de Atividades.
No período das 17 e 30 minutos às 19h30 as crianças puderam participar nas
atividades previstas em
anual,

projeto

nomeadamente:

Jogar!

Bora

(Dinamização

campeonatos/

torneiros

de
entre

pares e/ ou equipas, com recurso
à utilização de jogos de tabuleiro,
puzzles

e/

ou

construção

de

materiais; Realização de dinâmicas
de

movimento,

interação

e

cooperação entre pares); Jogos
Lúdicos

(Desenvolvimento

de

Jogos Lúdicos); Hora do Conto (Leitura de livros infantis disponíveis na ‘Biblioteca’,
elaboração de desenhos/ ilustrações a partir da história lida individualmente e/ ou
em grupo; Desenvolvimento de histórias a partir de desenhos, palavras ou excertos
de texto; Construção de bandas desenhadas); Expressão Corporal (Realização de
dinâmicas e jogos de movimento/
expressão corporal com recurso à
utilização de som – audiovisual e
produzidos com o corpo e imagem);
Atividade

Criativa

(Realização

de

atividades criativas, com recurso à
utilização da leitura, escrita, imagem,
desenho e diversos materiais); e Atelier
de Culinária (Preparação de bolos,
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salgados, folhados, batidos e/ ou sumos para partilha em atividades e lanches
convívio e/ ou realização de vendas às Famílias para angariação de verbas para
a realização de ateliers, passeios e/ ou compra de materiais necessários).
Para além destas atividades estruturadas, diariamente as crianças puderam
brincar em ‘áreas’, como: Brinquedos; Casinha; Garagem; Biblioteca; Jogos de
Mesa; Faz de Conta; Legos; Imaginação; e Bora Pintar!
No sentido de dar resposta às necessidades das famílias, em 2018 os ATL’s
continuaram à semelhança de anos anteriores, a implementação de um espaço
de ‘Trabalhos de Casa’,
que permitiu a todas as
crianças

que

tinham

trabalhos

de

puderem

fazer,

casa

os

realizar

tarefas escolares e/ ou
esclarecer
dúvidas,

algumas

com

vista

ao

sucesso académico.
Para além destes encontros, de forma a proporcionar o acompanhamento das
atividades, foram feitas publicações na página de Facebook da ABCD.
Em 2018 nos períodos de férias escolares os ATL’s desenvolveram atividades, como:
atelier de yoga, percussão, zumba, kizomba, capoeira, jiu-jitsu, experimental, das
profissões, de culinária, atividade
criativa,

dança,

corporal,

hora

expressão
do

conto,

desporto, jogos lúdicos, sessões de
cinema, banhos de mangueira no
Verão, visitas de estudo e passeios
a parques temáticos, jardins, Festa
oferecida

pela

PSP

no

Natal,

piscinas, idas ao cinema, bowling,
praia, Splash do Seixal, parques infantis e almoços tipo piquenique.
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A Festa de Natal dos ATL’s foi realizada numa iniciativa conjunta entre todas as
funcionárias da ABCD em que escreveram e apresentaram a todas as Famílias da
ABCD uma peça de teatro sobre a importância da partilha e espirito de Natal, na
Festa da Família.
É de salientar que no Verão de 2018 se
proporcionou uma quinzena de praia que
incluiu dois dias de piscina, uma quarta – feira
no horário das 08h às 18h, à piscina de
Coruche e na seguinte no mesmo horário às
de Montemor – o – Novo.
Destaca-se também, o passeio de Finalistas
do 4.º ano realizado com o ATL da EB1/ JI
Sacadura Cabral, um acampamento de dois
dias nos bungalows do Parque de Campismo
da Orbitur da Costa da Caparica, que incluiu praia, ida ao Fun Parque de São
João, alimentação e uma partilha extraordinária de experiências/ vivências entre
técnicos e crianças. Sendo ainda, de referir a relação de confiança estabelecida
com as famílias.
Em férias promoveram-se ainda, nos ATL’s contactos para a apresentação de
peças de teatro trazidas por companhias profissionais e disponibilizaram-se
insufláveis alugados para diversão das crianças.
No

ano

de

dinamizaram-se
atividades
com

a

contributo

que

2018
diversas

contaram

presença

e

das

famílias,

nomeadamente,

Reunião

de

Pais,

Dia

de

São

Martinho, Festa da Família, Carnaval, Dia da Criança e Arraial de Verão.
Realizaram-se também regularmente, aulas para pais e filhos de Yoga, Zumba,
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entre outras que se consideraram oportunas. Assim, como iniciativas no Dia da
Mulher e Dias da Mãe e Pai.
É ainda de referir que, ao longo de todo o ano de 2018 os ATL’s da ABCD nas
várias valências em parceria com as Escolas do concelho da Amadora,
contribuíram para a integração em formação prática de formandos de cursos da
área da educação.

AEC’sAgrupamento de Escolas Fernando Namora;
Agrupamento de Escolas Cardoso Pires; e Agrupamento de
Escolas de Alfornelos
Em 2018 a ABCD ministrou no Agrupamento de Escolas Fernando Namora,
Agrupamento

de

Escolas

Cardoso

Pires

e

Agrupamento de Escolas de Alfornelos a AEC
Expressões

por

protocolo

com

a

Camara

Municipal da Amadora.
A AEC Expressões em todos os Agrupamentos de
Escolas com que a ABCD trabalha é lecionada
por uma Equipa de profissionais da área das

ciências educativas, sociais e
humanas. Para uniformização do
trabalho desenvolvido, a Equipa
da ABCD para a AEC Expressões
reuniu

semanalmente

para

programação e preparação das
atividades.

A

mesma

foi

ao

longo de todo o ano enviada às
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coordenações de escola e CMA.
Em 2018 as Expressões realizaram no final de
cada período um projeto/ uma amostra do
trabalho desenvolvido nas AEC’s à Escola,
colaboraram em iniciativas como, o São
Martinho, Dia da Não Violência, Semana da
Leitura, Eco escolas, Dia da Criança, Festa
de Final de Ano Letivo, Dia Nacional do
Nariz Vermelho, Festa de Finalistas, Dia
Nacional do Pijama, Festa de Natal e/ ou
amostra

de

teatro

nos

Recreios

da

Amadora.
Procurou-se explorar temáticas consideradas importantes – comportamentos,
diferenciação comportamental, regras de
educação, auto e hetero conceito, gestão
de

conflitos,

autoestima,

emoções,

motivação pessoal, confiança e empatia,
direitos e deveres, atenção/ concentração,
interação e cooperação, aceitação do
próprio e do outro, consciência social,
papéis sociais, comportamento social, eu e
o outro, e eu e a diversidade (direito à igualdade, respeito pelas minorias,
tolerância,

xenofobia/

racismo

e

importância dos sentidos), de forma
apelativa, a captar o interesse dos
participantes. Considerando que as
temáticas

trabalhadas

Expressões

contribuem

na

AEC

para

a

formação pessoal de cada aluno e
para
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componente curricular, permitindo a exploração das áreas académicas de uma
forma mais lúdica, e motivando para o sucesso escolar.
Nas

Expressões

brincadeiras,

apresentaram-se
jogos,

histórias,

dramatizações, canções, danças, yoga,
hip

hop,

capoeira,

improvisação,

criatividade, expressão rítmica e corporal,
danças tradicionais, músicas já existentes
e/ ou com o apoio dos grupos – turma
compuseram

outras,

fazendo

das

dinâmicas/ atividades/ aulas um tempo
feliz, de animação e diversão.
Essencialmente,

a

ABCD

procurou

adequar o trabalho à idade, escolaridade, competências, interesses dos alunos,
por forma a atingir os objetivos propostos.
Em 2018 o balanço da AEC Expressões é muito
positivo, uma vez que se considera que os
objetivos traçados foram atingidos com uma
participação muito positiva e empenhada dos
alunos e um trabalho de estreita articulação
com as Escolas. Considera-se que, a ABCD
conseguiu envolver positivamente um número
de técnicos, de cerca de 12, com o apoio de
uma

coordenação

pedagógica

que

se

observou sempre presente e próxima quer
junto das equipas, quer das Escolas e CMA.
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Sala de Estudo Sophia de Mello Breyner

O projeto ‘Aprender Mais’ inserido no Agrupamento de Escolas Fernando Namora,
pela valência de ATL Juvenil do
ABCD, é um espaço frequentado
por 60 crianças e jovens do 2º e 3º
ciclo de escolaridade.
A dinamização do projeto foi feita
a partir de três salas distintas da EB
2,3
Andresen,

onde

acompanhamento

decorreu
ao

estudo

Sophia

de

Mello

Breyner

o
e

a

realização de atividades lúdicas num
período lectivo entre as 13h00 e as
19h00 e num período não lectivo entre
as 08h00 e as 19h00.
Numa primeira sala, foi dinamizado por
um professor, o acompanhamento do
estudo

das

seguintes

disciplinas:

Matemática, Ciências Naturais e Físicoquímica.
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Numa segunda sala, foi dinamizado
por

outro

professor,

o

acompanhamento do estudo das
seguintes

disciplinas:

Inglês,

Português, Francês e Geografia.
Por

fim

numa

terceira

sala,

foi

dinamizado por outro monitor, a
organização e gestão do ATL Juvenil, bem como a realização de diversas
atividades lúdicas com as crianças e jovens, como por exemplo dinâmicas de
grupo, atividades de expressão plástica e dramática, jogos de mesa, jogos
desportivos, em tempo lectivo. No mesmo espaço foi também feita a planificação
de atividades no exterior em período não lectivo como por exemplo, patinagem
no gelo, parques temáticos, cinema, parques desportivos, caças ao tesouro,
workshops, ateliers de culinária, jogos de água, passeios, caminhadas, torneios,
piscina, uma quinzena de praia e para culminar o ano, um acampamento de uma
semana.
Este projeto pretendeu essencialmente dar
resposta aos tempos livres das crianças e
jovens, com maior enfoque no apoio
escolar, mas também com a dinamização
de atividades em grupo, de forma a
desenvolver competências interpessoais,
sociais, afetivas e intelectuais, para um
saudável sucesso escolar e pessoal de
todos.
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Sala de Estudo Miguel Torga
O Projeto de Sala de Estugo Miguel Torga, para o 2º e 3º Ciclo, iniciou em Setembro
de 2018, a convite do Agrupamento e da Associações de Pais, Martinho Simões.
Iniciamos o Projeto com cerca de 12 crianças, chegando a Dezembro com 22
alunos.
O

Projeto

até Dezembro

de 2018, só

por si não foi

sustentável,

sendo que se

registou um

prejuízo

significativo,

mas

desafio,

pelo apoio ao

estudo

pelo

e

pela satisfação

das famílias,

a Direção tem

a intenção

de

lhe

dar

continuidade,
acreditando que o grupo de alunos possa aumentar.
À semelhança do formato da Sala de Estudo da Sophia de Mello Breyner, existiram 2
espaços distintos, uma sala de aula onde os alunos inscritos tiveram apoio ao
estudo, das disciplinas do 2º Ciclo, e noutro espaço decorreram atividades lúdicas,
Jogos de competências, saídas ao exterior.
Esperamos que, tal como o projeto que decorre no Agrupamento Fernando
Namora, também haja sucesso, a satisfação das famílias e das crianças e jovens
que acreditaram em nós.
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Conclusão
O ano de 2018 foi mais um ano de
desafios e algumas dificuldades,
que não nos desmotivaram, mas
sim

reforçaram

a vontade

de

trabalhar, que esta Direção teve
ao longo deste ano.
Sentimos
financeiras,

algumas
pois

foi

dificuldades
necessário

fazer investimentos, quer a nível de
recursos humanos, quer a nível de alguns equipamentos e manutenção das
instalações, que já contam com 12 anos de desgaste.
Por outro lado houve em Janeiro de 2018 alterações das tabelas salariais, aumento
de escalões para algumas profissionais, que dificultou a disponibilidade financeira,
como pode ser observado no Relatório de Contas de 2018.
Não foi motivo que nos inibiu de desenvolver novos projetos, semear alguns deles
para futuramente se puder consolidar.
Não foi inibidor de desenvolvermos as
nossas

atividades,

respostas
verificado

sociais,
ao

nas

como

longo

do

diversas
pode
todo

ser
o

Relatório de Atividades de 2018.
Continuámos ao longo do ano, a
apresentar as melhores soluções e
estratégias para a formação de todas
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as trabalhadoras, mas também contribuir para maior qualidade de trabalho junto
das crianças e jovens, que desta casa fazem parte, e que sem eles não haveria
razão de existirmos.
Continuamos com muita vontade de abraçar projetos sociais, que possam fomentar
e contribuir para responder às famílias, à comunidade em geral da Freguesia e do
Concelho da Amadora.

Festa de Natal do ABCD 2018
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Demonstração de Resultados 2018
61Produtos Alimentares
62Fornecimentos e serviços de terceiros
63Custos com o pessoal
64Equipamento
68Outros Gastos e perdas
Outras operações de financiamento
Total dos Custos
72Prestações Familiares
499.650,044
751Subs. Camara
104.677,900
7518EIEFP e Outros
7.354,011
7515Segurança Social
172.307,400
752Donativos
250,000
76Outros Proveitos e ganhos Oper.
2.876.811
78Proveitos e Ganhos financeiros
3
79Rendimentos Financeiros
4.001,600
Total dos Proveitos
88Resultado Liquido do exercício
6
829,973.388

26.758.677
127.882,977
667.793,311
6.166,233
1.242,111
130.099
3

38,855.62
829,973.388

Os custos

referentes

ao ano de

2018,

verificou-se

na sua

totalidade

um aumento

de cerca

de 10,04%

em relação

ás receitas

faturadas,

verifica-se

também

que a maior

fatia dos

custos

corresponde aos custos com o pessoal, ou seja cerca de 81%, em comparação
com os 79% do ano de 2017.
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Este resultado, sobretudo o aumento significativo das despesas com o pessoal, foi o
impacto que houve desde Janeiro de 2018, com o aumento das tabelas salarias,
não havendo aumento proporcional da faturação dos utentes que conseguisse
sobrepor-se aos 81,941,33€, que se pagou ao pessoal em relação ao ano de 2017.
A Faturação de utentes apesar de aumentar, não acompanhou os montantes do
pessoal, 48,664.22€ foi o aumento das receitas em relação ao ano anterior,
sensivelmente 59%, que vai verificar num resultado negativo de 38,855.62€.
Este prejuízo pode traduzir-se em alguns investimentos que a Instituição fez,
nomeadamente Obras na Creche, Compra de ar condicionado para as salas do
Jardim de Infância, compra de software adequado ao nosso crescimento, projeto
do PAMA, candidatura não aprovada pela Câmara Municipal da Amadora.

Proveitos 2018

Registamos nos proveitos um aumento de 2%, nas comparticipações familiares,
assim com -2% nas comparticipações e subsídios da Segurança Social, estas
percentagens

tiveram

como

referencia

o

Associação de Cultura e Desporto da Brandoa 2018

ano

anterior,

2017,

todavia

Página 24

Relatório de Atividades e Contas de 2018
proporcionalmente não aumentaram como os custos/despesas do ano de 2018,
resultando assim.
Verificamos em termos de comparação que os proveitos aumentaram em 2018 em
cerca de 49,000.00€, não acompanhado o aumento dos custos, nem sendo
proporcional ao mesmo.

Aprovado em reunião de Direção, dia 11 de Março de 2019
Aprovado em Assembleia Geral no dia 25 De Março de 2019
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