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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 em Perigo, que adotou o nome de Casa da Estrela. 

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

contas respeitantes ao ano de 2020, que se centra na gestão da Casa de Acolhimento 

denominada CASA DA ESTRELA, única resposta social atualmente sob administração da 

Instituição, que tem 2 unidades residenciais, cada uma com capacidade para 16 

Educandas. 

Pretende-se que a Casa da Estrela, no cumprimento da missão do CPJ (Promover a Plena 

Sociolização de Crianças e Jovens) seja uma organização de excelência, que se constitua 

como referência no seu tipo de resposta social. 

No final de 2020 o CPJ contava com a dedicação de vinte e sete funcionários, dos quais 

dezassete constituíam a Equipa Técnica e Educativa (6+11) que orientaram e 

operacionalizaram todos os processos relativos à promoção da plena integração social das 

jovens acolhidas, com base nos seus Projetos de Vida individuais. 

 

Organograma do CPJ 
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2. ATIVIDADES – Equipa Técnica e Educativa 

 

a. Acolhimento Residencial 

No ano em apreço, a Casa da Estrela acolhia a 01 de janeiro e 31 de dezembro 

respetivamente 30 e 25 jovens. 

A média anual foi de 28 jovens e estiveram acolhidas 34 jovens1.  

 

Um estudo realizado por uma equipa da Universidade de Coimbra concluiu que, a 

pandemia covid-192 teve um impacto negativo na saúde mental dos jovens portugueses. 

Esta equipa constatou o aumento de emoções negativas como, por exemplo, a tristeza, o 

medo e a raiva, bem como também, o incremento de sintomas de ansiedade. Constataram 

ainda que as raparigas apresentavam um número mais elevado dos referidos sintomas. 

O impacto da pandemia não foi diferente nas jovens acolhidas na Casa da Estrela. O 

confinamento, resultante da pandemia, potenciou o afastamento das jovens de suas 

famílias e assistiu-se a um aumento, não só da necessidade de acompanhamentos ao 

nível da saúde mental (apoio psicológico e consultas de pedopsiquiatria) como, também, 

do número de prematuros pedidos de cessação da medida de acolhimento residencial, por 

parte de jovens maiores de 18 anos. 

 

b. Trabalho com as Famílias 

O sucesso da intervenção tem por base a tríade: Família – Jovem – Casa de Acolhimento. 

Este trabalho tem como principais objetivos: diminuir o período do acolhimento residencial; 

potenciar a parentalidade positiva; promover e facilitar a reintegração familiar. 

O Trabalho com as Famílias não foi desenvolvido como planeado, fruto dos 

constrangimentos acarretados pela pandemia. Importava assegurar a proteção das jovens 

acolhidas e dos colaboradores do CPJ. 

                                                
1
 A variação da população acolhida resulta da cessação de medidas de acolhimento e a admissão 
de novas educandas. 

2
 Assim reconhecida pela OMS em 11 de março do ano em apreço. 

Acolhimento Residencial 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

Admissões 7 13 5 1 13 13 8 8

Retorno à Família 3 4 6 2 4 4 4 4

Autonomização 2 4 4 3 1 6 3 4

Confiança a Pessoa Idónea 0 1 0 0 0 0 0 0

Transferência para outra resposta social 5 3 2 5 2 1 3 4

N.º Crianças/ Jovens Acolhidas em Dezembro 39 44 31 30 33 32 30 25



 

 
 

 

Assim, o trabalho com as famílias, na prática, foi apenas realizado através de contactos 

telefónicos; os atendimentos presenciais foram muito diminutos e as visitas domiciliárias 

inexistentes. 

Como se compreende, a definição e concretização dos Projetos de Vida das jovens foram 

afetados por esta lacuna. 

A Casa da Estrela espera retomar, tão breve quanto possível, todo o acompanhamento 

necessário às famílias das Educandas pois, se este trabalho se mantiver interrompido, 

muito dificilmente se conseguirá atingir os objetivos propostos, e as jovens ficarão 

prejudicadas na conclusão do seu Projeto de Vida. 

 

c. Saúde Mental 

As crianças e jovens que chegam ao sistema de acolhimento, foram alvo de uma grave 

desproteção por parte da sua família e/ou expostas a situações de perigo, risco, maus-

tratos, abusos, negligência e/ou abandono. 

Quando as crianças e jovens chegam ao acolhimento, trazem consigo um passado 

traumático, quer devido à exposição prolongada a contextos que não responderam às suas 

necessidades, quer devido à retirada abrupta desses mesmos contextos que, 

paradoxalmente, representam o que estas crianças e jovens reconhecem como seguro e 

familiar. Estas crianças e jovens transportam, para dentro das Casas de Acolhimento, 

comportamentos e modelos relacionais complexos e desafiantes, cabendo depois às 

Equipas, o apaziguamento, a promoção da esperança e o reforço da confiança em si e nos 

outros. 

Sempre que se justifica, o Serviço de Psicologia da Casa da Estrela, faz todo o 

acompanhamento ao nível da saúde mental, tendo em conta as especificidades de cada 

jovem, efetuando os necessários encaminhamentos. 

O número de jovens, com acompanhamento ao nível da saúde mental, continua numa 

tendência de crescimento face ao atual paradigma do acolhimento e às problemáticas que 

lhe estão associadas. 

 
 

 

d. Ensino 

As jovens da Casa da Estrela, no ano letivo 2019/2020 tiveram num regime escolar misto 

(presencial/aulas síncronas), devido à pandemia.  

Saúde Mental 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Consultas Psicologia (n.º 

Educandas)
24 10 11 6 10 11 15 11 16

Consultas Psiquiatria (n.º 

Educandas)
11 5 7 3 7 11 14 12 12



 

 
 

 

Em março de 2020, a Casa da Estrela não estava preparada para que as jovens tivessem 

condições para realizarem as aulas “on-line”. Face a esta nova necessidade, foi encetado 

um enorme esforço para reabilitar uma sala da Casa 2, para sala de estudo, 

completamente equipada com computadores portáteis e mesas, de forma a permitir criar 

um cenário o mais próximo de uma sala de aula, onde as jovens pudessem ser 

acompanhadas pela Gestora de Saúde e Educação mas, também, pelas Educadoras, 

existindo essa necessidade. Estas colaboradoras deram apoio ao estudo e em todas as 

tarefas subjacentes. 

As jovens chegam ao acolhimento residencial, com uma baixa escolaridade associada a 

fracas competências escolares e, sem cultura de “Escola, o que tem potenciado resultados 

negativos. As admissões que vão acontecendo durante o ano letivo, também concorrem 

para baixar a taxa de sucesso.  

 
 

16 jovens usufruíram de explicações a várias disciplinas. Este trabalho é totalmente 

realizado por voluntários na Casa da Estrela. As explicações contribuem para a diminuição 

do insucesso escolar e, para a criação de hábitos de trabalho/estudo. 

 

 
 

e. Atividades 

As atividades lúdico-pedagógicas externas estiveram encerradas durante uma parte do 

ano letivo, fruto da situação pandémica que o país atravessa. Algumas entidades não 

deram início a qualquer tipo de atividade. 

A Casa da Estrela contou com a colaboração da associação Wave by Wave (prática de 

surf com intencionalidade terapêutica); atividades desportivas no Ginásio Clube Português; 

e atividades lúdicas com a Associação Candeia. 

Todas as atividades lúdicas e pedagógicas foram desenvolvidas, realizadas e 

acompanhadas pela Equipa Educativa da Casa da Estrela. 

 

f. Principais preocupações: 

1) A diminuição dos pedidos de acolhimento por parte da entidade competente: o 

Instituto de Segurança Social, ou de quem por ele os efetua (SCML); 

Aproveitamento Escolar 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Aprovadas 26 33 22 19 16 16 17 16 12

Reprovadas 12 8 11 4 10 3 7 4 8

Absentismo Escolar 6 4 9 2 1 3 6 6 1

Mercado de Trabalho 0 0 0 3 3 5 2 0 1

Total 45 45 42 25 27 27 32 26 22

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

Explicadores voluntários 17 14 15 15 17 12 9 9 11



 

 
 

 

2) Os cada vez mais complicados problemas de comportamento das jovens, 

potenciados por um acolhimento que é feito em idades cada vez mais avançadas 

e cria maiores dificuldades ao cumprimento da Missão. Torna-se pois mais 

premente uma adequada formação, visando dotar as Equipas com as ferramentas 

necessárias para trabalhar com esta população; 

3) Problemas ao nível da saúde mental; escassez e ineficácia nas respostas do 

Serviço Nacional de Saúde, tornando-se necessária a criação de um Projeto de 

Promoção de Saúde Mental para encontrar respostas médicas especializadas e 

adequadas às problemáticas das jovens; 

4) Fugas das jovens no Acolhimento Residencial, sendo necessário equacionar a 

criação de uma Unidade Especializada mais contentora; 

5) Desgaste das Equipas Técnica e Educativa:  “BURNOUT”. 

  



 

 
 

 

3. ATIVIDADES – Comunicação, Marketing e Parcerias 

Tal como em 2019, o presente capítulo reflete as principais atividades e resultados de 

2020, nesta área de actividade. O capítulo está estruturado da seguinte forma: 

a. OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO; 

b. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS; 

c. AVALIAÇÃO (QUANTITATIVA) DE RESULTADOS;  

d. CONCLUSÕES. 

O seu conteúdo permitirá à Direção reavaliar os objetivos e prioridades de atuação para os 

próximos anos. Nesse sentido, nas suas “CONCLUSÕES”, são apresentadas algumas 

sugestões/orientações a equacionar para 2021. 

 

a. OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO 

Para o ano em apreço, foi mantido o objetivo geral que deve estar presente em todos os 

momentos de comunicação, quer externa, quer interna. 

Objetivo geral: que a Casa da Estrela, na resposta social que dinamiza, seja uma 

referência como organização de excelência.  

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

da Estrela, criando transparência nas ações da organização; 

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

sociedade civil para a missão do Centro de Promoção Juvenil; 

3) Promover e angariar fundos;  

4) Gerir e valorizar o património; 

5) Criar laços geradores de parcerias com a comunidade; 

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

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

  



 

 
 

 

b. II –ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Em 2020, a situação pandémica que se viveu e que começou em março, alterou o previsto 

em termos de comunicação e marketing. Algumas das atividades tiveram que ser 

canceladas. 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. 

 

1) Aumentar a notoriedade do CPJ e da resposta social, Casa da Estrela, criando 

transparência nas ações de comunicação da organização: 

a) Assessoria de Imprensa – durante 2020 não foi sentida a necessidade deste 

apoio; 

b) 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: 

a) Digital – Informação no “Site” e “Facebook” – em 2020 foi continuada a utilização 

destes meios para divulgação das atividades que foram sendo realizadas na 

Casa da Estrela; 

b) Eventos – ao longo do último ano não foram realizados eventos próprios;  

c) 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 poucas atividades de angariação de fundos.  

O foco durante todo o ano, nomeadamente a partir de meados de Março, foi arranjar 

formas de diminuir os efeitos da pandemia, proteger as jovens e os funcionários da Casa 

da Estrela. 

No final de 2019 foi efetuada uma angariação de fundos para os presentes de Natal. Esta 

angariação foi dirigida a “amigos” da Casa da Estrela. 

Houve resultados da Campanha de IRS, realizada em 2019. Foi realizada idêntica 

campanha em 2020. Esta última, que estava prevista ser divulgada também através do 



 

 
 

 

Grupo Portugália, devido à situação de encerramento compulsivo dos restaurantes, não foi 

efetuada tendo-se, contudo, mantido através de e-mail, do site e do Facebook. 

1.1. Campanha “IRS 2020” – resultados refletir-se-ão se em 2021; 

1.2. Cartões presente (Pull/ Zara/ Berska) – 630 euros; 

1.3.  Outras angariações: bilhetes concerto David Carreira; fatos de banho; 

piscina (pátio); espreguiçadeiras; mesa e cadeiras exterior; 

1.4. “Giving Tuesday”– campanha de  Natal 2019. O valor angariado refletiu-se 

nas contas do ano em apreço. 

 

4) Gestão e valorização do património: 

A valorização do património existente manteve-se como uma preocupação central também 

em 2020 pois é uma muito importante fonte (primordial são as transferências da SS) de 

financiamento para o desenvolvimento da atividade e respetiva sustentabilidade. 

Devido à situação pandémica, as obras não foram concluídas nos prazos previstos. 

a) Travessa Almas: recuperação de 3 apartamentos – finalizado em 2020; 

b) Travessa dos Jerónimos: recuperação de 2 apartamentos - r/c esq. e r/c dto – 

apenas finalizado em 2021. 

c) Rua da Junqueira: recuperação de 2 apartamentos – 1º e sótão – apenas 

finalizado em 2021. 

 

5) 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. 

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

uma enorme mais-valia para a Instituição. 

b) 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. 

c) 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.  Algumas necessidades pontuais são apoiadas através desta parceria.        

d) Grupo Portugália: este ano não houve lugar para o habitual jantar de Educandas. 

No entanto, no Natal ofereceram croquetes e bolos de chocolate.  



 

 
 

 

e) ISG Solidário – voluntários – explicações. 

f) Uria Advogados: arranjaram explicadores para algumas jovens da Casa da 

Estrela. Também têm fornecido algum apoio em assessoria jurídica. 

g) Cabeleireiro Z Vegan: no início de 2020 foram fornecidos serviços de corte cabelo 

e “brushing”, gratuitos. 

h) Triumph: doados fatos de banho. 

i) JP Solutions: oferta de 1 computador portátil (Ultrabook) 

 

6) Potenciar e estreitar laços com funcionários, voluntários, sócios e doadores.  

Criação de uma relação mais estreita entre os funcionários da Casa da Estrela visando: 

 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. 

 

a) Funcionários - Almoço de Natal para funcionários - este ano não foi possível 

desenvolver esta atividade; 

b) Comunicação Interna - com a situação pandémica, durante o ano de 2020, foi 

desenvolvida uma política de comunicação interna, que se baseou na criação de 

vários grupos de “WhatsApp”, de forma a todos os funcionários estivessem 

sempre informados. Consoante a evolução da situação pandémica, foram sendo 

criados diferentes planos de contingência para os vários departamentos. Tentou-

se diminuir os impactos inerentes à situação Covid, mantendo as jovens 

protegidas e assegurando o funcionamento da Casa; 

c) Voluntários, Sócios e doadores: ao longo deste ano foram enviadas algumas 

informações; cartão de natal; campanha IRS.   

 

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

a) Estava prevista a realização de novo inquérito satisfação em 2020, a fim de se 

perceber qual o impacto das alterações que foram sendo produzidas. Optou-se 

por aguardar e realizar este inquérito em 2021, de forma a obter uma avaliação 

mais concreta e menos influenciada pela situação que a pandemia gerou. 



 

 
 

 

b) O esforço de melhoria das condições de vida e bem-estar das jovens acolhidas 

na Casa da Estrela foi sempre o principal foco de atenção. No ano em apreço, 

especial ênfase foi colocado no espaço exterior e na sala de estudo (para 

permitir aulas “on-line”). 

(1) Sala de estudo: 2ºpiso. 

(2) Intervenção no pátio: piscina; mesa; espreguiçadeiras. 

c) A maioria das atividades extracurriculares e atividades fora da Casa, não foram 

possíveis no decorrer de 2020. 

(1) Atividades extracurriculares: 

(a) Artes marciais - bolsa de 1 ano para uma educanda. 

(b) Surf - Wave by wave – 2020 – terapia através do “surf” para 4 

Educandas. 

d) Atividades em casa: durante a fase de quarentena ocorrreram sessões 

semanais de teatro e dança, de carácter voluntário. 

 

c. AVALIAÇÃO (QUANTITATIVA) DE RESULTADOS (quantitativa) 

Angariações realizadas em 2020 

 Valor Data 

IRS (referente a 2019) 5,919.4 € Julho 

BPI 200.0 € Janeiro 

Campanha Natal (2019) 595.0 € Janeiro 

Cartões presente 630.0 € Janeiro 

Donativos dinheiro 336.3 € Janeiro 

Donativos dinheiro (Boavizinhança) 780.0 € Dezembro 

TOTAL 8,460.7 €  

 

Produtos/ serviços 

 

Valor 

 

Data 

Piscina  720.0 € Junho 

Fatos de banho (triumph) 600.0 € Abril 

Computador (Ultrabook) 365.9 € Maio 

Bilhetes David Carreira 150.00 € Maio 

TOTAL 1,835.9 €  



 

 
 

 

 

d. CONCLUSÕES 

 A área de Comunicação, na forma abrangente como que tem vindo a ser 

desenvolvida na Casa da Estrela, teve que ser abordada de forma diferente, 

durante o ano de 2020 nomeadamente, a partir de março. 

 A maior preocupação e enfoque foi colocada na comunicação interna e na 

divulgação dos planos de contingência. 

 Foram criados grupos de “WhatsApp” para os diferentes departamentos, de forma a 

minimizar os impactos negativos da distância das pessoas nos diferentes regimes 

implementados: teletrabalho; espelho; horário reduzido; horário desfasado. 

 Avalia-se os resultados destas medidas como positivos mas, no final do ano, as 

equipas apresentavam-se muito desgastadas e a dar sinais de cansaço. 

 Durante o ano de 2021 todos estes aspetos devem ir sendo avaliados e, devem ser 

implementadas algumas medidas para aliviar o “stress” sentido, bem como 

melhorar produtividade. 

 Continua-se a acreditar na melhoria da qualidade do serviço prestado. Durante 

2021 deverão ser apresentadas algumas propostas de alteração ao serviço/ 

acolhimento. 

 Em 2021 será efetuado novo inquérito de satisfação às Educandas. 

 Deverá ser também efetuado um inquérito interno aos colaboradores, para medir o 

seu nível de satisfação. 

 Em 2020 a Casa da Estrela integrou 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.  

 Continua-se a trabalhar para que a Casa da Estrela seja uma organização de 

excelência e referência, neste tipo de resposta social.  

  



 

 
 

 

4. Contas do Exercício 

a. Resultados Líquidos 

Verificou-se, em 2020, um resultado líquido negativo, de 44.965 euros, com desvios 

significativos, quer ao nível de receitas (-81.6€), quer ao nível de custos (-23.4K€), que 

serão detalhadas em seguida. 

 

 

b. Proveitos 

Verifica-se que o valor realizado em Proveitos, é muito inferior ao orçamentado para o 

período. 

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

Proveitos, por comparação com os valores orçamentados para 2020: 

 Atraso nas obras de reabilitação dos imóveis, fruto da situação pandémica, com 

impacto direto nas receitas previstas para os novos arrendamentos (-51K€). 

O Plano para 2020 previa um aumento do valor de rendas em 31% (+58K€ face a 

2019), através de novos contratos realizados ao longo de 2020, após o investimento na 

reabilitação dos respetivos imóveis 

 Manutenção dos valores associados aos Acordos de Cooperação Atípicos (-19K€). 

Apesar de ter sido aprovado um aumento de 3.5% para a comparticipação paga pela 

Segurança Social, os Acordos de Cooperação Atípicos não são abrangidos por esse 

aumento, pelo que o valor recebido pelo CPJ, em 2020, manteve-se igual a 2019.  

 Não concretização da devolução do IMI, indevidamente cobrado em 2019 (-17K€). 

Foi feita, em 2019, a 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, não tendo ainda 

sido alvo de decisão. 

Os impactos destas ocorrências podem ser visualizados nos quadros seguintes: 

Proveitos Custos Resultados

ORÇAMENTO 2020 735 708 €          722 456 €          13 252 €            

REAL 2020 654 106 €          699 071 €          44 965 €-            



 

 
 

 

 

 

 

c. Custos 

Verifica-se um desvio das rubricas de Custos, onde se constata um decréscimo de €23.385 

face ao valor orçamentado. 

De salientar que este desvio é explicado por movimentos em sentido oposto, nas seguintes 

rubricas: 

 Gastos com o Pessoal, onde se verifica um desvio de +5.7K€;  

Este valor deriva dos custos adicionais, incorridos para fazer face às exigentes 

condições (2 funcionárias em permanência 24horas/5dias) que verificaram aquando 

do primeiro confinamento, nos primeiros meses da pandemia Covid19. Caso esta 

situação extraordinária não tivesse ocorrido, os valores orçamentados situar-se-iam 

abaixo do valor orçamentado. 

2019

Orçamento Real Real

735 708,03 € 654 105,98 € 668 028,99 € 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 12 800,00 €    16 400,77 €    18 157,11 €    

SUBSÍDIOS,  DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 418 819,44 € 401 356,11 € 399 778,20 € 

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 286 547,96 € 236 146,17 € 249 741,33 € 

   Rendas e Outros Rend Prop Investimento 255 547,96 €     204 455,88 € 197 890,45 €     

   Donativos Banco Alimentar 10 000,00 €       12 788,65 € 13 250,66 €       

   Donativos em dinheiro e espécie 21 000,00 €       17 214,97 € 31 119,41 €       

   Acertos de anos anteriores -  €                  1 686,67 €         6 274,21 €         

   Outros e Reemb Impostos -  €                  -  €                  1 206,60 €         

JUROS E OUTROS RENDIMENTOS 17 540,63 €    202,93 € 352,35 €         

2020

PROVEITOS 

Em valor % Em valor %

-13 923 € -2% -81 602 € -11%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS -1 756 € -10% 3 601 € 28%

SUBSÍDIOS,  DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1 578 € 0% -17 463 € -4%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS -13 595 € -5% -50 402 € -18%

   Rendas e Outros Rend Prop Investimento 6 565 € 3% -51 092 € -20%

   Donativos Banco Alimentar -462 € -3% 2 789 € 28%

   Donativos em dinheiro e espécie -13 904 € -45% -3 785 € -18%

   Acertos de anos anteriores -4 588 € -73% 1 687 € -

   Outros e Reemb Impostos -1 207 € -100% - -

JUROS E OUTROS RENDIMENTOS -149 € -42% -17 338 € -99%
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PROVEITOS 



 

 
 

 

 Serviços Especializados, Manutenção e Materiais, onde se verificam desvios 

significativos, decorrentes de custos acrescidos, associados à reabilitação e 

arrendamento dos imóveis que fazem parte do património do CPJ. 

 Gastos de Financiamento e Depreciações, com um desvio total de -31K€. 

Limitações de natureza operacional, relacionadas com a pandemia Covid, 

impediram a realização das obras de reabilitação definidas nos prazos previstos, 

com impacto no valor das Depreciações; a contratualização do empréstimo com o 

Banco Santander, também sofreu um atraso significativo, tendo ocorrido apenas no 

final de novembro de 2020, com impacto nos Gastos de Financiamento. 

 Gastos com Energia e Fluídos, onde se verifica um desvio de -6K€, fruto da 

renegociação contratual, e da descida de preços no setor energético. 

 

 Outros Serviços/ Despesas com Educandas, onde se pode ver um decréscimo 

de cerca de 6K€ face ao ano anterior e que se prende com redução de gastos.  

 

 

2019

Orçamento Real Real

722 456,31 € 699 070,89 € 720 484,78 € 

CUSTO DOS INVENTÁRIOS V. E MAT. CONSUMIDAS 50 000,00 €    49 696,37 €    53 406,30 €    

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 123 980,00 € 124 416,05 € 123 726,40 € 

   Serviços Especializados 17 000,00 €       22 895,68 €       18 294,58 €       

   Conservação 3 000,00 €         10 769,20 €       3 196,84 €         

   Materiais 3 000,00 €         8 501,99 €         3 628,56 €         

   Iva não dedutível 3 000,00 €         -  €                  2 864,54 €         

  Energia e Fluídos 30 000,00 €       23 640,13 €       29 770,96 €       

   Deslocações e Estadas 10 500,00 €       5 663,60 €         10 603,41 €       

   Rendas e Alugueres 7 900,00 €         6 915,18 €         7 640,80 €         

   Comunicação 3 600,00 €         5 517,70 €         3 893,65 €         

   Seguros 5 200,00 €         3 177,46 €         3 780,77 €         

   Contencioso e notariado 780,00 €            1 567,76 €         25,00 €              

   Limpeza, higiene e conforto 10 000,00 €       11 295,19 €       9 613,62 €         

   Outros serviços/Despesas com Educandas 30 000,00 €       24 472,16 €       30 413,67 €       

GASTOS COM O PESSOAL 489 900,75 € 495 604,36 € 493 599,31 € 

OUTROS GASTOS E PERDAS -  €                1 374,73 €      20 340,40 €    

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 13 560,00 €    2 843,57 €      3 147,92 €      

DEPRECIAÇÕES 45 015,56 €    25 135,81 €    26 264,45 €    

CUSTOS

2020



 

 
 

 

 

d. Conclusão 

A demonstração de resultados do final do ano de 2020 regista um Resultado Líquido 

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

custos.  

A situação pandémica que teve início no final do 1º trimestre trouxe consequências graves 

a vários níveis, numa fase em que se vislumbrava alcançar o desejado equilíbrio 

económico-financeiro no final do ano. A Direção espera que tal venha a ser atingido em 

2021. 

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 sendo que, todo e qualquer rendimento é diretamente 

alocado aos fins estatutário do CPJ, na prossecução da sua missão. Por força das 

limitações inerentes à situação pandémica, grande parte das ações associadas a este 

objetivo, foram realocadas no tempo, implicando atrasos no caminho que se pretendia já 

terminado no final de 2020.  

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 

Em valor % Em valor %

-21 414 € -3% -23 385 € -3%

CUSTO DOS INVENTÁRIOS V. E MAT. CONSUMIDAS -3 710 € -7% -304 € -1%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 690 € 1% 436 € 0%

   Serviços Especializados 4 601 € 25% 5 896 € 35%

   Conservação 7 572 € 237% 7 769 € 259%

   Materiais 4 873 € 134% 5 502 € 183%

   Iva não dedutível -2 865 € -100% -3 000 € -100%

  Energia e Fluídos -6 131 € -21% -6 360 € -21%

   Deslocações e Estadas -4 940 € -47% -4 836 € -46%

   Rendas e Alugueres -726 € -9% -985 € -12%

   Comunicação 1 624 € 42% 1 918 € 53%

   Seguros -603 € -16% -2 023 € -39%

   Contencioso e notariado 1 543 € 6171% 788 € 101%

   Limpeza, higiene e conforto 1 682 € 17% 1 295 € 13%

   Outros serviços/Despesas com Educandas -5 942 € -20% -5 528 € -18%

GASTOS COM O PESSOAL 2 005 € 0% 5 704 € 1%

OUTROS GASTOS E PERDAS -18 966 € -93% 1 375 € -

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO -304 € -10% -10 716 € -79%

DEPRECIAÇÕES -1 129 € -4% -19 880 € -44%

CUSTOS
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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 (para a capacidade de 32 jovens), de 1.820 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 

 

  



 

 
 

 

ANEXO 1 - Balanço 
 

 
  



 

 
 

 

ANEXO 2 – Demonstração dos Resultados 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 

ANEXO 3 – Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

 


