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RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS - 2019 

 

Missão do Centro de Promoção Juvenil:  

PROMOVER A PLENA SOCIALIZAÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS 

 

A Direção do Centro de Promoção Juvenil (CPJ) apresenta o relatório de atividades 

e contas, respeitante ao ano de 2019, que se refere à gestão da Casa de 

Acolhimento denominada CASA DA ESTRELA, única resposta social atualmente 

sob administração desta Instituição, com 2 unidades residenciais de 16 Educandas 

cada. 

Pretendemos que a Casa da Estrela seja uma organização de excelência, uma 

referência na resposta social dada, no cumprimento da missão do CPJ. 
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1. INTRODUÇÃO – CPJ/Casa da Estrela 

O Centro de Promoção Juvenil é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

Integra uma resposta social constituída por uma Casa de Acolhimento para Crianças e 

Jovens, que adotou o nome de Casa da Estrela. 

Ao longo dos tempos o CPJ tem vindo a adaptar-se gradualmente, atento às necessidades 

sociais em permanente mutação e atualmente possui duas casas autónomas, com 

capacidade para acolher 16 crianças e jovens, em cada. 

Conta com o apoio de vinte e oito funcionários, dos quais dezoito constituem a Equipa 

Técnica e Educativa que orienta e operacionaliza todos os processos de integração social 

destas jovens, com fundamentação nos Projetos de Vida elaborados. 

O organograma do Centro de Promoção Juvenil: 

 

 

 

  

Conselho Fiscal

Contabilidade (Externa)                                           

José Catita

Serviços         

Administrativos
Equipa Técnica Equipa Educativa

Equipas de Apoio                        
(Alimentação, Higiene, Rouparia, 

Manutenção)

Assembleia Geral

Direção                                                     
( Presidente: Manuel Melo Gomes)

Diretora Executiva                                

Anabela Fonseca Aleixo          

Diretora Técnica                                                   
Vanda Moutinho

   Diretora Executiva Adjunta                   

Catarina Mota
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2. ATIVIDADES – Equipa Técnica e Educativa 

1. Famílias/ Educandas 
 

O número médio de Educandas no ano letivo 2018/19 foi de 32.  

 

 
 
 

2. Trabalho com as Famílias 
 
A Equipa Técnica continua a desenvolver o Projeto Família "Porta à Porta", com as 

famílias das Jovens em que se prevê o retorno à família de origem, a curto/médio prazo. 

Este projeto visa dotar as famílias de competências parentais, bem como o fortalecimento 

dos laços afetivos entre os membros do agregado familiar.  

A intervenção técnica também tem como objetivo, o estabelecimento de uma relação 

positiva entre a família e a Casa de Acolhimento, com vista à concretização plena do 

projeto de vida definido para cada Jovem. 

 

 
 
 

3. Acolhimento Residencial 
 

A Casa da Estrela tem sentido oscilações, ao longo dos anos, nas admissões das 

Educandas, tendo-se verificado, neste último ano, um decréscimo de pedidos de admissão 

efetuados pela Equipa de Gestão de Vagas da Segurança Social.  

Foi também notado um ligeiro aumento das transferências para outras instituições, 

nomeadamente, Centro Educativo e Apartamento de Autonomização. 

       

 
 
 
4. Saúde Mental 

 
As consultas de Psicologia e Pedopsiquiatria são externas. Realizam-se através do Serviço 

nacional de Saúde ou através de Clínica Privada, com apoio da Segurança Social 

(Subsídio de Educação Especial) ou através de parcerias. O único custo associado a estes 

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Total de famílias 34 38 39 26 28 31 32

Total de educandas 45 45 42 28 30 33 32

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Atendimentos 34 32 27 46 44 42 44

Visitas domiciliárias 45 35 30 35 42 35 38

Sessão familiar 5 8 6 9 10 10

Acolhimento Residencial 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Admissões 7 13 5 1 13 13 8

Retorno à Família 3 4 6 2 4 4 4

Autonomização 2 4 4 3 1 6 3

Confiança a Pessoa Idónea 0 1 0 0 0 0 0

Transferência para outra resposta social 5 3 2 5 2 1 3
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acompanhamentos é a aquisição de medicação psiquiátrica, que tem tido um aumento 

exponencial ao longo dos anos. 

O número de Jovens com acompanhamento ao nível da saúde mental, também tem sofrido 

um aumento significativo. 

 
 
 

5. Ensino 
 
As Jovens frequentam a escola fora das instalações da Casa da Estrela. A grande maioria 

frequenta o ensino vocacional e profissional, devido à fraca escolaridade que têm quando 

chegam à Casa da Estrela. Este tipo de ensino permite atingir a escolaridade mínima 

obrigatória, de forma mais célere. A Casa da Estrela aposta fortemente nos percursos 

escolares das Educandas. 

 

 
 
 

6. Atividades 
 

A Casa da Estrela promove atividades lúdico-pedagógicas para que as Educandas tenham 

novas experiências que promovam o seu crescimento pessoal. Para isso, contamos com 

parceiros que nos apoiam e permitem que estas atividades se realizem. 

 

 
 
 

7. Voluntários 
 

Os voluntários são quase exclusivamente explicadores. No ano letivo 2018/19 houve uma 

redução no n.º de explicadores devido à dificuldade em conciliar os horários escolares das 

Jovens com a disponibilidade dos explicadores. Neste ano letivo iniciamos o apoio de um 

docente do Agrupamento de Escolas Padre Bartolomeu de Gusmão, que lecionava a 

disciplina de Português, 12h/semanais, na Casa da Estrela. 

Serviço de Psicologia 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Continuado (n.º Educandas) 24 10 11 6 10 11 15

Consultas Pedopsiquiatria (n.º 

Educandas)
11 5 7 3 7 11 14

Aproveitamento Escolar 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Aprovadas 26 33 22 19 16 16 17

Reprovadas 12 8 11 4 10 3 7

Absentismo Escolar 6 4 9 2 1 3 6

Desistências 1 0 0 0 0 5 0

Mercado de Trabalho 0 0 0 3 3 5 2

Ensino doméstico 0 0 0 0 0 1 0

Total 45 45 42 25 27 33 32

Serviço de Psicologia 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Continuado (n.º Educandas) 24 10 11 6 10 11 15

Consultas Pedopsiquiatria (n.º 

Educandas)
11 5 7 3 7 11 14

Atividades 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Actividades Lúdicas promovidas pelo CPJ 89 72 53 182 158 42 76

Actividades Lúdicas promovidas por Parcerias 73 77 125 165 108 110 34

Formação Cívica (n.º sessões) 39 24 67 18 18 18 18

Campos de Férias 4 6 9 23 17 9 4
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14 jovens foram abrangidas pelos explicadores e pelo docente.  

 

 
8. Principais preocupações: 
 

 Aumento significativo de Jovens com acompanhamento pedopsiquiátrico e com 

toma de medicação; 

 Aumento do nº de Educandas em abandono escolar;   

 Fugas das Jovens; 

 Aumento dos problemas de comportamento. 

 

 

 
  

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Explicadores 17 14 15 15 17 12 9
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3. ATIVIDADES – Comunicação, Marketing e Parcerias 

Resumo das atividades / resultados realizados em 2019: 

Tal como o apresentado em 2018, este relatório apresenta as principais atividades 

realizadas em 2019, com referência a algumas no final de 2018, espelhando o trabalho 

desenvolvido e os resultados alcançados. A estrutura utilizada manteve-se. 

O relatório está estruturado da seguinte forma: 

I – Objetivos de Comunicação; 

II – Atividades Desenvolvidas; 

III – Avaliação de resultados (quantitativa);  

IV – Conclusões. 

Este documento deverá permitir à Direção, reavaliar os objetivos e prioridades de atuação 

para os próximos anos. Nesse sentido, em “Conclusões”, é apresentada uma proposta. 

 

I - OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

Para este ano foi definido um objetivo geral a estar presente em todos os momentos 

de comunicação, quer externa, quer interna. 

Objetivo geral: que a Casa da Estrela, na resposta social em que se integra, seja uma 

referência como organização de excelência.  

a) Aumentar a notoriedade do Centro de Promoção Juvenil e da resposta social, 

Casa da Estrela, criando transparência nas ações da organização; 

b) Atrair e conquistar potenciais doadores, voluntários e sócios, mobilizando a 

sociedade civil para a missão do Centro de Promoção Juvenil; 

c) Promover e angariar fundos;  

d) Criar laços geradores de parcerias com a comunidade; 

e) Potenciar e estreitar laços com funcionários, voluntários, sócios e doadores; 

f) Aumentar o grau de satisfação e envolvimento das Educandas. 

g) Gerir e valorizar o património 

 

II – ATIVIDADES 2019  

As atividades realizadas estão apresentadas em associação com os objetivos definidos, 

sendo certo que, por vezes, uma atividade tem impacto em mais do que um objetivo. 

Tentou-se respeitar a interligação que pareceu mais relevante. Estão aqui referidas ainda, 

algumas atividades do final de 2018 que, não foram comtempladas no último relatório. 
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1. Aumentar a notoriedade do CPJ e da resposta social, Casa da Estrela, criando 

transparência nas ações de comunicação da organização: 

1.1. Assessoria de Imprensa – durante 2018/ 19 não se sentiu necessidade 

deste apoio. Foi mantida, no entanto, uma relação estreita com a agência de 

comunicação, Porter Novelli, para comunicações pontuais.  

1.2. Comunicação de atividades – a comunicação do CPJ pauta-se por 

transparência e, sempre que ocorre uma angariação de fundos, é dado “feed-

back” do destino dos fundos angariados. 

 

2. Atrair e conquistar potenciais doadores, voluntários e sócios, mobilizando a 

sociedade civil para a missão do Centro de Promoção Juvenil: 

2.1. Digital – Informação no “Site” e “Facebook” – em 2018/19 foi continuada a 

utilização destes meios para divulgação das atividades que foram sendo 

realizadas na Casa da Estrela; 

2.2. Eventos – ao longo do último ano não foram realizados muitos eventos 

próprios pois, os recursos humanos existentes são insuficientes para a sua 

realização.   

2.2.1. Festa solidária de Natal – 1 de Dezembro 2018 - festa solidária, no 

espaço da D. Ajuda. Foram convidados parceiros e amigos da Casa 

da Estrela; 

2.2.2. Presença no Dia do Vizinho (Jardim das Amoreiras); 

2.2.3. Presença na Semana Solidária no Mercado do Rato – D. Ajuda. 

2.3. Agradecimento a Parceiros - utilização do “Site” e do “Facebook” para 

expressar agradecimento a amigos e parceiros. 

 

3. Promoção e angariação de fundos: 

Ao longo deste ano foram realizadas algumas atividades de angariação de fundos: 

3.1. Festa Solidária de Natal – Dezembro 2018 – 620 euros; 

3.2. Campanha “IRS 2019” – resultados refletem-se em 2020; 

3.3. “Aniversário amigo” – Julho 2019 – 1.000 euros; 

3.4. Cartões presente/ “Primark"– Setembro 2019 – 320 euros; 

3.5. Outras angariações, específicas para atividades das Educandas, 

explanadas no ponto 7. 

3.6. “Giving Tuesday”– campanha de  Natal: o valor angariado só se vai refletir 

nas contas de 2020. 
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4. Criação de laços geradores de parcerias com a comunidade: 

Continuado o desenvolvimento do trabalho dos últimos anos, mantendo parcerias 

existentes e criando novas, no sentido de melhorar a vida das Educandas. Algumas das 

parcerias são pontuais, outras recorrentes. 

 

4.1 PSP Campo de Ourique: esta parceria mantem-se, tendo sido iniciada em 2017. É uma 

enorme mais-valia para a Instituição. 

4.2.Junta de Freguesia Campo de Ourique: deu-se continuidade a esta parceria que se 

tem traduzido, entre outras coisas, no empréstimo duma carrinha para algumas atividades. 

4.3. Boa Vizinhança/ “Dona Ajuda”: esta parceria permite o ter acesso à loja solidária Dona 

Ajuda, sita no mercado do Rato, sem qualquer custo para a Casa da Estrela.   

 Também foram convidadas 3 Educandas para trabalhar numa festa organizada pela Dona 

Ajuda, em Junho de 2019. Aquela Instituição financiou a prática de surf a 4 jovens (700 

euros) e ofereceu pijamas e pantufas para todas as Educandas da Casa da Estrela (500 

euros). 

4.4.Grupo Portugália: jantar de Educandas e funcionários, no restaurante do grupo no Cais 

do Sodré, em dezembro 2019.  

4.5 Colégio Sagrado Coração de Maria: esta parceria gerou o financiamento a atividades 

extra-curriculares (surf e teatro). 

4.6.ISG – praxe solidária: arranjo do pátio. 

4.7.Uria Advogados: esta parceria permitiu comprar almofadas e máquinas de lavar para 

as duas casas. Para além desta ajuda que vão tentando dar pontualmente ao longo do 

ano, arranjaram explicadores para algumas Jovens da Casa da Estrela. Durante o ano 

letivo 2017-18 foram contempladas, neste projeto, 3 Educandas e, este ano, 4. Também 

têm fornecido algum apoio em assessoria jurídica. 

4.8.Cabeleireiro Z Vegan: em novembro de 2019 foram fornecidos serviços de corte de 

cabelo e “brushing”, gratuitos. 

4.9.Triumph: doados fatos de banho. 

4.10.Jerónimo Martins: cartão Pingo Doce para férias no Algarve. 

4.11.JP Solutions: oferta de 10 computadores portáteis 

 

5. Potenciar e estreitar laços com funcionários, voluntários, sócios e doadores.  

Criação de uma relação mais estreita com os funcionários da Casa da Estrela.  
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Objetivos: 

 Melhorar o desempenho e consequente intervenção com as Educandas; 

 Melhoria de competências interpessoais e maior facilidade na resolução de 

problemas; 

 Motivação, cooperação e gestão de recursos; 

 Diminuir a existência de conflitos entre os diferentes departamentos. 

 

5.1.Funcionários - Almoço de Natal para funcionários- Dezembro 2018 e 2019: almoço 

convívio oferecido pela Escola de Hotelaria de Lisboa. 

5.2.Voluntários, Sócios e doadores: ao longo destes 2 anos foram enviados alguns 

convites à participação de eventos da Casa da Estrela, assim como na “Campanha 

IRS”. Pretende-se a continuação deste trabalho, potenciando este canal de 

comunicação.   

 

6. Aumentar o grau de satisfação e envolvimento das Educandas. 

Em 2017 realizou-se um inquérito interno às Educandas, com o objetivo de perceber quais 

as principais motivações, preocupações e necessidades na Casa, por forma a avaliar o 

nível de satisfação do principal público-alvo. O inquérito foi muito importante e, permitiu 

priorizar o trabalho a desenvolver. 

Está prevista a realização de novo inquérito em 2020, a fim de se perceber qual o impacto 

das alterações que foram sendo desenvolvidas e, avaliar outras necessidades. 

 Em 2019 criou-se a figura “representante da casa”. Existem duas 

representantes de cada uma das casas que, foram eleitas pelas Educandas por 

votação secreta. Todos os meses têm uma reunião com a Direção Executiva, 

onde expõem as várias questões das casas e problemas existentes. Já foram 

realizadas 3 reuniões que correram muito bem.  

 O esforço de melhoria das condições das jovens na Casa da Estrela foi sempre 

o principal foco de atenção. Na Casa foram sido feitas algumas obras de 

melhoria, nomeadamente: 

o Renovação das 4 casas de banho. 

o Intervenção no pátio: colocação de relva sintética. 

 

As atividades extracurriculares e, as atividades fora da Casa, continuaram a ser um dos 

principais focos de atenção. A maioria destas atividades foram financiadas através de 

angariações específicas para o efeito. 
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6.1. Atividades extracurriculares: 

- Artes marciais - Stat – 2018/ 19 – bolsa de 1 ano para uma Educanda; 

- Surf - Wave by wave – 2019 – terapia através do “surf” para 5 Educandas; 

- Teatro - Inimpetus – 2019 – curso de teatro para uma Educanda;  

- Ginástica - GCP - 2018 – “personal trainner” para uma Educanda com excesso de 

peso; 

- Música – 2018/ 2019 – Banda Coussul – 1 Educanda. 

 

6.2. Atividades fora da casa: 

- Bounce – Abril 2019 – 10 Educandas; 

- Cinema Nós – 2019 – 10 Educandas; 

- Jardim Zoológico – 2019 – 10 Educandas; 

- Jardins do Éden – 2019 – 12 Educandas; 

- Slide & Splash – Setembro 2019 - 12 Educandas; 

- Algarve – Praia da Rocha – Setembro 2019 – 12 Educandas (4 técnicos); 

- “Work shop” defesa pessoal – Abril 2019 – 20 Educandas. 

 

III – AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (QUANTITATIVA) 

 

1. Proveitos realizados em 2019 

Angariações Valor 

Donativos particulares 1610 

Uria 625,5 

Colégio Sagrado Coração de Maria 1400 

Venda móveis 1500 

Santander  1500 

Festa (Dona Ajuda) 686 

BPI 474 

Rotarac 435 

IRS (2018) 6381,34 

Jerónimo Martins 500 

Boa vizinhança - Pijamas e pantufas 435 

JP Solutions - Computadores (10)  3624 

TOTAL 19 170,84 € 
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Angariação produtos/ serviços Valor 

GCP - 1 ano personal trainner 1200 

Roupa e acessórios - loja 400 

Angelini - Chapéus de chuva  150 

Apartamento Praia Rocha 800 

Frigorífico 150 

Lòreal - pranchas cabelo 343,9 

Lòreal - produtos cabelo 200 

TOTAL 3 244 € 
 

 

IV - Conclusões 

 A área de Comunicação, no âmbito abrangente com que tem vindo a ser explorada 

na Casa da Estrela, inclui um conjunto alargado de atividades. 

 É reconhecido que, os resultados apresentados são positivos mas, há que 

desenvolver ações e apostar na melhoria desta área.  

 Acredita-se no aperfeiçoamento da qualidade do serviço prestado. 

 As benfeitorias, também nas instalações, são visíveis e, em resultado disso, têm-se 

vindo a sentir, por parte das Educandas, diversas manifestações. Será efetuado 

novo inquérito de satisfação para confirmar esta convicção. 

  Há que melhorar alguns aspetos organizativos, nomeadamente com as 

Educandas, bem como, com os colaboradores. A comunicação de forma 

sistemática é extremamente importante e, deverá continuar a ser um foco de 

preocupação. Deverá ser, também, efetuado um inquérito interno aos 

colaboradores para avaliação do nível de satisfação. 

 Em 2020 a Casa da Estrela vai integrar a Academia de Gestão Social (Fundação 

Manuel Violante) com o objetivo de aumentar as boas práticas de gestão e, 

melhorar o impacto social da atividade desenvolvida.  

 A angariação de fundos, este ano, foi muito dirigida a projetos específicos com as 

Educandas. 

 Em 2020 estão previstas algumas atividades complementares: 

o Novo inquérito de satisfação às jovens; 

o Um dia de “teambuilding” com os funcionários da Casa da Estrela; 

o Reforço de procedimentos digitais. Para tal, dever-se-á complementar a 

presença no “Linkedin” e “Instagram”. 
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4. Património 

A valorização do património existente tem sido uma preocupação central, nomeadamente 

em 2018 e 2019. A sua valorização será fonte primordial de financiamento para o 

desenvolvimento da atividade e respetiva sustentabilidade, sendo que todo e qualquer 

rendimento é diretamente alocado aos fins estatutário do CPJ, na prossecução da sua 

missão. 

O Plano de Ação e Orçamento para 2019 previa um aumento do valor de rendas em 29% 

(+51.2K€ face a 2018), através de novos contratos realizados ao longo de 2019, após o 

investimento na reabilitação dos respetivos imóveis. Tal como se poderá verificar no ponto 

seguinte, com a apresentação das contas para 2019, este objetivo não foi alcançado. 

Foi estabelecida, para 2019, a maior prioridade nas obras de manutenção e reabilitação do 

património que apresentava maior degradação: o prédio da Travessa das Almas e o anexo 

da sede na Rua de Santo Amaro. 

As obras no anexo da sede na Rua de Santo Amaro decorreram no final de 2018 e início 

de 2019. 

As obras no prédio da Travessa das Almas iniciaram no final de 2018, tendo sofrido 

atrasos significativos face ao que se previu em sede de Plano, por força da necessidade de 

intervenções profundas, a diversos níveis, as quais não estavam programadas 

inicialmente. Esta reabilitação teve também implicações ao nível do realojamento, faseado, 

de dois inquilinos, por forma a permitir a intervenção nos respetivos apartamentos. 
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5. Contas do Exercício 2019 

1. Introdução 

O ano de 2019, tal como o ano anterior, foi um período de consolidação da divisão da 

Casa da Estrela em 2 unidades residenciais, sempre na procura de uma intervenção mais 

próxima e individualizada em cada Educanda. 

Foram tomadas decisões importantes com impacto significativo na área dos Custos com 

Pessoal, tendo como objetivo o reforço e maior qualificação dos recursos humanos das 

Equipas Técnica e Educativa, necessários à interação diária com as Jovens que se 

encontram acolhidas em cada uma das unidades residenciais da Casa da Estrela. 

Existiram igualmente situações pontuais de litigância com Autoridade Tributária, com um 

significativo impacto negativo nas contas de 2019. 

2. Resultados Líquidos 

Verificou-se, em 2019, um resultado líquido negativo, de 52.455 euros, com desvios 

significativos, quer ao nível de receitas, quer ao nível de custos, que serão detalhadas em 

seguida. 

 

 

3. Proveitos 

Verifica-se que o valor realizado em Proveitos é superior ao orçamentado para o período. 

Estes valores são decorrentes de várias ocorrências, com impacto positivo na conta de 

Proveitos: 

 Aumento realizado pela Segurança Social no Acordo de Cooperação para 2019; 

 Acréscimo significativo na rubrica de Donativos; 

 Acertos em Subsídios recebidos em anos anteriores. 

 

Em sentido inverso, o impacto no volume de receitas decorrentes do atraso na reabilitação 

e posterior arrendamento do património do Centro de Promoção Juvenil, tal como referido 

atrás, no ponto 4. Património e também da antecipação de saída de inquilinos em imóveis 

identificados para reabilitação e que, por isso, se mantiveram devolutos. 

 

Proveitos Custos Resultados

655 684 €          655 449 €          235 €                 

Proveitos Custos Resultados

668 030 €          720 485 €          52 455 €-            

ORÇAMENTO 2019

REAL 2019
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Os impactos destas ocorrências podem ser visualizados no quadro seguinte: 

 

4. Custos 

Verifica-se que o desvio refletido nos Resultados do Exercício, advém das rubricas de 

Custos, onde se verifica um acréscimo de €65.036 face ao valor orçamentado. 

 

 

De salientar que este desvio é basicamente explicado nas rubricas de Gastos com o 

Pessoal e Outros Gastos e Perdas. 

Orçamento REAL Em valor %

655 684,00 € 668 030,19 € 12 346 € 2%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 12 800,00 €    18 157,11 € 5 357 € 42%

SUBSÍDIOS,  DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO386 316,00 € 399 778,20 € 13 462 € 3%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 255 997,96 € 250 057,22 € -5 941 € -2%
   Rendas e Outros Rend Prop Investimento 225 992,08 €         197 890,45 €         -28 102 € -12%

   Donativos Banco Alimentar 12 071,09 €            13 250,66 € 1 180 € 10%

   Donativos em dinheiro e espécie 17 934,80 €            31 435,30 € 13 501 € 75%

   Acertos de anos anteriores 6 274,21 € 6 274 € -

   Outros - isenção IVA 1 206,60 € 1 207 € -

JUROS E OUTROS RENDIMENTOS* 570,04 €         37,66 € -532 € -93%

PROVEITOS 

2019 Variação Real vs Orç2019

Orçamento REAL Em valor %

655 448,94 € 720 484,78 € 65 036 € 10%

CUSTO DOS INVENTÁRIOS V. E MAT. CONSUMIDAS50 190,36 €    53 406,30 €    3 216 € 6%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS118 162,66 € 123 726,40 € 5 564 € 5%
   Serviços Especializados 22 561,63 €            21 491,42 €            -1 070 € -5%

   Materiais 2 000,00 €              3 628,56 €              1 629 € 81%

  Energia e Fluídos 26 359,48 €            29 770,96 €            3 411 € 13%

   Deslocações e Estadas 10 528,00 €            10 603,41 €            75 € 1%

   Rendas e Alugueres 7 658,30 €              7 640,80 €              -18 € 0%

   Comunicação 3 000,00 €              3 893,65 €              894 € 30%

   Seguros 4 200,00 €              3 780,77 €              -419 € -10%
   Contencioso e notariado 787,20 €                 25,00 €                   -762 € -97%

   Limpeza, higiene e conforto 8 000,00 €              9 613,62 €              1 614 € 20%

   Outros serviços/Despesas com Educandas29 790,55 €            30 413,67 €            623 € 2%
   Iva não dedutível 3 277,50 €              2 864,54 €              -413 € -13%

GASTOS COM O PESSOAL 451 352,92 € 493 599,31 € 42 246 € 9%

OUTROS GASTOS E PERDAS 1 783,00 €      20 341,30 €    18 558 € 1041%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 3 960,00 €      3 147,02 €      -813 € -21%

DEPRECIAÇÕES 30 000,00 €    26 264,45 €    -3 736 € -12%

Variação Real vs Orç2019

CUSTOS

2019



 

 
 

 16 

O desvio verificado em Outros Gastos e Perdas é explicado pela cobrança retroativa 

(indevida) de 4 anos de IMI e AIMI aplicados ao Terreno de Benfica, no valor total de 

€16.970,59. Esta cobrança foi objeto de impugnação judicial junto do Tribunal Tributário, 

em Agosto de 2019. 

Nos Gastos com Pessoal, verifica-se um desvio de +42.3K€ em 2019 face ao valor que 

estava orçamentado. 

Salienta-se que este desvio inclui já os custos adicionais decorrentes das alterações 

implementadas pela Direção, em Abril de 2019, na atividade das 2 unidades residenciais, 

com a atribuição de Isenção de Horário de Trabalho à função técnica de 4 Educadoras de 

Referência, tendo como objetivo a sua disponibilidade acrescida no relacionamento com as 

Educandas da Casa da Estrela. Dentro deste objetivo foi igualmente autonomizada a 

função de Coordenação da Equipa Educativa, com a alocação, a tempo inteiro, de um 

elemento da Equipa Educativa. Estas alterações implicaram um aumento de cerca de 

21,5K€ nos Gastos com Pessoal, durante o ano de 2019. 

Tal como ocorreu em 2018, verificou-se igualmente uma parcela significativa de custos 

associados à rotação de pessoal (saída de 8 colaboradores, em diversas áreas) e a 

ausência por maternidade (2 colaboradoras), com impacto nomeadamente na 

sobreposição de funções para passagem de pasta, férias não gozadas e outras rubricas 

associadas. Verificou-se igualmente uma estimativa demasiado conservadora em sede de 

orçamento para 2019 (decorrente de acertos nas provisões para férias e subsídios de 

férias e Natal). Estes dois movimentos justificam um desvio estimado de 15.6K€ nos custos 

orçamentados para 2019. 

De salientar que foram já realizados ajustamentos aos valores estimados para férias e 

subsídio de férias para o ano de 2020, no valor total de 5.3K€, com impacto nos custos de 

2019.  

No que se refere às rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos, os desvios são 

decorrentes na sua maioria dos custos de: 

 Limpeza, Higiene e Conforto: +2.1K€, associados à necessidade da realização 

de limpeza aos esgotos da Casa da Estrela. 

 Energia e Fluídos: +3.4K€, verificando-se um desvio significativo na rubrica de 

Eletricidade; decorrente de aumentos significativos no preço e também de 

aumentos no consumo respetivo (no final de 2019 foi negociado novo contrato com 

um fornecedor alternativo).  

 Materiais: +1.6K€, associados à necessidade recorrente de reparações no imóvel 

onde se situa a Casa da Estrela, que necessitou de obras de intervenção e 

melhorias urgentes. 

 Comunicação: +0.9K€, decorrente da contratação de central telefónica virtual, não 

prevista em orçamento. 
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No que se refere às rubricas de Depreciações, os desvios são decorrentes do atraso 

verificados nas obras de reabilitação do património. 

5. Conclusão 

A demonstração de resultados do final do ano de 2019 regista um Resultado Líquido 

negativo devido a um leque de ocorrências tanto na vertente de receitas como na de 

custos.  

A Instituição inscreveu nos seus objetivos a dinamização da reabilitação do seu património 

como forma de incremento gradual da sua capacidade de atuação e como garantia da sua 

sustentabilidade. No entanto limitações de natureza operacional que não foram passíveis 

de serem ultrapassadas atempadamente, impediram a realização de várias ações 

definidas, nos prazos previstos em orçamento, com impacto significativo ao nível das 

receitas. 

A cobrança indevida de impostos sobre o património, com efeitos retroativos, é uma 

situação que levanta grande preocupação e que exigirá, por parte do CPJ, um 

acompanhamento muito atento, devidamente ancorado num forte suporte legal.  

O aumento muito significativo de custos com os recursos humanos do CPJ, decorre dum 

esforço de afetação de mais recursos, com maior qualificação, ao desenvolvimento da 

atividade da Casa da Estrela e à prossecução da Missão do Centro de Promoção Juvenil; 

verifica-se agora a necessidade de procurar alcançar novos equilíbrios, no sentido de 

estabilizar e otimizar os recursos afetos às diversas áreas. 

Tal como tem vindo a ser salientado, os desafios colocados pelo Acolhimento Residencial 

passam por uma mobilização acrescida de recursos, determinando um custo mensal por 

Educanda muito elevado. É neste contexto que a eficiente rentabilização do património se 

prefigura como essencial, devendo constituir uma base de suporte, cada vez maior, para a 

atividade da Casa da Estrela, a par da comparticipação que a Segurança Social atribui 

para o financiamento do Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens em perigo. 

Considerando que, a generalidade dos gastos inerentes à atividade são imputáveis ao 

cumprimento da Missão do Centro de Promoção Juvenil, calcula-se um custo mensal por 

Educanda (com uma frequência média de 32), ligeiramente superior a 1.800 euros. 

Encontram-se nos arquivos da Instituição todos os documentos que suportam as contas 

agora apresentadas e que os associados podem consultar, nos termos constantes nos 

Estatutos. 

        A Direção 
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ANEXO 1 
 

  

Centro de Promoção Juvenil
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária: Euros

31-12-2019 31-12-2018
Ativo

Ativo não corrente
Propriedades de investimento 517 650,14           530 124,18           
Obras en curso 243 271,73           28 446,45             
Ativos fixos tangíveis 118 964,00           101 018,52           
Ativos intangíveis 1 074,87               1 074,87               
Investimentos financeiros 12 065,38             10 332,97             
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Subtotal 893 026,12           670 996,99           
Ativo corrente
Inventários
Fornecedores 244,40                   244,38                   
Pessoal 379,63                   
Estado e outros Entes Públicos 973,72                   2 425,41               
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber 18 970,72             17 094,35             
Diferimentos 3 842,45               4 225,64               
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários 228 357,41           517 848,56           

Subtotal 252 388,70           542 217,97           

Total do Ativo 1 145 414,82       1 213 214,96       

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos 209 601,99           209 601,99           
Excedentes técnicos
Reservas 73 518,49             73 518,49             
Resultados transitados 691 153,25           321 908,64           
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 29 971,63             34 971,63             

Resultado Líquido do período (52 454,59)           369 244,61           

Total do fundo do capital 951 790,77           1 009 245,36       

Passivo
Passivo não corrente
Provisões 15 769,50             15 769,50             
Provisões específicas -                         
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

Subtotal 15 769,50             15 769,50             
Passivo corrente
Fornecedores 14 015,65             25 976,73             
Adiantamentos de clientes
Estado e outros Entes Públicos 14 290,46             11 923,03             
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos 62 110,53             71 522,43             
Diferimentos -                         -                         
Outras contas a pagar 87 437,91             78 777,91             
Outros passivos financeiros

Subtotal 177 854,55           188 200,10           

Total do passivo 193 624,05           203 969,60           

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1 145 414,82       1 213 214,96       

Lisboa, 18 de Setembro 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Datas
NotasRUBRICAS

A DIREÇÃO
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ANEXO 2 
 

 

 

 

Centro de Promoção Juvenil
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária: Euros

2019 2018

Vendas e serviços prestados 18 157,11          10 887,58          

Subsídios, doações e legados à exploração 399 778,20       381 267,00       

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (53 406,30)        (50 469,02)        

Fornecimentos e serviços externos (123 726,40)      (114 744,61)      

Gastos com o pessoal (493 599,31)      (443 281,78)      

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos 250 057,22       616 199,39       

Outros gastos (20 341,30)        (2 455,07)          

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (23 080,78)        397 403,49       

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (26 264,45)        (25 286,60)        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (49 345,23)        372 116,89       

Juros e rendimentos similares obtidos 37,66                  707,39               

Juros e gastos similares suportados (3 147,02)          (3 579,67)          

Resultados antes de impostos (52 454,59)        369 244,61       

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período (52 454,59)        369 244,61       

Lisboa, 18 de Setembro 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Notas
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

A DIREÇÃO

 


