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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 2021, 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 educandos.
Pretende-se que a Casa da Estrela, no cumprimento da missão do CPJ (Promover a Plena
Socialização de Crianças e Jovens) seja uma organização de excelência, que se constitua
como referência no seu tipo de resposta social.
No final de 2021 o CPJ contava com a dedicação de vinte e seis funcionários, dos quais
dezoito

constituíam

a

Equipa

Técnica

e

Educativa

(6+12)

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

2. ATIVIDADES – Equipa Técnica e Educativa
Acolhimento Residencial
Este relatório foi realizado à luz do Plano de Ação apresentado para 2021-2022.
A Casa da Estrela tem atualmente 26 jovens acolhidas, e durante o ano 2021 acolheu 17
crianças/ jovens.
Em agosto de 2021 começamos a acolher rapazes, passando a ser uma casa mista que nos
permite também o acolhimento de fratrias. Neste momento contamos já com 3 fratrias.
Acolhimento Residencial
Admissões
Retorno à família nuclear
Retorno à família alargada
Autonomização
Adoção
Confiança a Pessoa Idónea
Transferência para outra resposta
social
Saídas
Nº crianças/ jovens acolhidas

2016
6
2
1
1
0
0

2017
10
3
2
1
0
0

2018
13
5
0
7
0
0

2019
8
5
0
3
0
0

2020
10
7
1
4
0
0

2021
17
3
1
7
0
0

4
8
30

1
7
33

3
15
32

3
11
30

2
14
26

5
16
25

Tal como explanado no Plano de Ação, os jovens acolhidos atualmente na Casa da Estrela
apresentam um perfil multiproblemático, o que nos leva à necessidade de uma intervenção
cada vez mais individualizada e adaptada a cada caso. Existe uma grande incidência de
jovens que apresentam perturbações do comportamento e doença mental, e a falta de
respostas a este nível é uma grande preocupação; a maior parte dos jovens que chegam,
veem com baixa escolaridade; os comportamentos de perigo e consumos excessivo de
estupefacientes, são outra realidade.
A nossa intervenção está diretamente relacionada com todas estas questões e durante o
ano de 2021 focamos a nossa intervenção em 7 áreas que, consideramos complementares
e essenciais para um “bom” acolhimento:
1. Saúde Mental
As crianças e jovens que chegam ao sistema de acolhimento são, normalmente, crianças e
jovens que foram alvo de uma grave desproteção por parte da sua família, ou expostas a
situações de perigo, maus-tratos, abusos, negligência 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. Posteriormente, estas crianças e jovens transportam, para dentro das Casas de
Acolhimento, comportamentos e modelos relacionais complexos e desafiantes.
Na Casa da Estrela temos como objetivos:
- Garantir que todas os jovens tenham acompanhamento psiquiátrico e/ou psicológico,
mediante as suas características e necessidades;
- Conseguir atingir uma articulação, oleada e eficaz, com os serviços de saúde mental.
O Serviço de Psicologia da Casa da Estrela faz todo o acompanhamento ao nível da saúde
mental, sempre que se justifica, tendo em conta as especificidades de cada jovem. Efetua
todos os encaminhamentos necessários para que as jovens usufruam destes apoios.
O número de jovens com acompanhamento ao nível da saúde mental continua numa
tendência de crescimento, face ao novo paradigma do acolhimento e às problemáticas
associadas.
Saúde Mental
Consultas Psicologia (n.º
Educandas)
Consultas Psiquiatria (n.º
Educandas)

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21

24

10

11

6

10

11

15

11

16

11

5

7

3

7

11

14

12

12

Em 2022 já realizamos o protocolo de colaboração estipulado no Plano de atividades, com
uma pedopsiquiatra- Dr.ª Rebeca Cifuentes. Este protocolo contempla 4 horas mensais,
sendo que 2 horas serão de supervisão de casos com a Equipa da Casa e, 2 horas de
consultas para as jovens e revisão de medicação. Atualmente esta pedopsiquiatra está a
acompanhar 5 das nossas jovens que atingiram a maioridade e teriam que ser
encaminhadas para o Centro Hospital Psiquiátrico de Lisboa, que oferece um serviço que
não consideramos ir ao encontro das necessidades dos nossos jovens.
2. Educação
No ano letivo 2020/21, os jovens da Casa da Estrela, tiveram num regime escolar misto
(presencial/aulas síncronas) devido à pandemia. O 2º confinamento obrigou os alunos a
voltarem às aulas on-line.
A Casa da Estrela estava preparada, desde o início do ano letivo, para que os jovens
tivessem condições para realizarem as aulas on-line, no que toca ao espaço físico e aos
equipamentos.
Alguns jovens beneficiaram com o ensino à distância, o que permitiu que ficassem mais
resguardados, sem exporem as suas fragilidades, e também no que respeita à assiduidade.
O facto de se manterem em casa, confinados, permitiu que não existisse influência externa
sobre os comportamentos dos jovens, potenciando, em alguns casos, o rendimento e
sucesso escolar.
Os jovens chegam ao acolhimento residencial com baixa escolaridade, fracas competências
ao nível escolar, sem cultura de escola, o que tem potenciado os resultados negativos. As

novas admissões, que vão acontecendo durante o ano letivo, também baixam a taxa de
sucesso.
Aproveitamento Escolar
Aprovadas
Reprovadas
Absentismo Escolar
Mercado de Trabalho
Total

2012/13
26
12
6
0
45

2013/14
33
8
4
0
45

2014/15
22
11
9
0
42

2015/16
19
4
2
3
25

2016/17
16
10
1
3
27

2017/18
16
3
3
5
27

2018/19 2019/20 2020/21
17
16
12
7
4
8
6
6
1
2
0
1
32
26
22

As explicações contribuem para a diminuição do insucesso escolar e para a criação de
hábitos de trabalho/estudo.
Temos como objetivo que, todos os jovens que necessitem de explicações em matérias
específicas, tenham explicador individual. Para este efeito, temos algumas colaborações de
entidades externas que nos ajudam a encontrar explicador-voluntário. Exemplos disso são
a Uria Advogados e o ISEG. Também temos explicadores que se candidatam
individualmente.
Em 2020-21, 16 jovens usufruíram de explicações, a várias disciplinas.

Explicadores voluntários

2012/13
17

2013/14
14

2014/15
15

2015/16
15

2016/17
17

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
12
9
9
11

3. Trabalho com as Famílias
O trabalho com as Famílias retomou em 2021, através do “Projeto Famílias”. O projeto de
intervenção visa acompanhar duas famílias, cujos educandos tenham como Projeto de
Vida a Reintegração Familiar, num prazo máximo de 1 ano.
O projeto define assim, como objetivos principais, o desenvolvimento de um programa de
educação parental/familiar para cada um dos educandos contemplados no projeto;
aumento da auto-confiança das duas famílias; promoção da inclusão dos jovens e dos
seus familiares na sociedade; desenvolvimento de competências ao nível da educação
parental/familiar.
Neste momento, e tal como previsto, estamos a acompanhar 2 famílias e já se realizaram 6
visitas domiciliárias.
Sabemos que o sucesso da nossa intervenção tem como base a tríade: Família – Jovem –
Casa de Acolhimento.

4.

Autonomia

Em 2021 trabalhou-se a Autonomia através de 3 projetos:

“A minha autonomia”
O programa “a minha autonomia” destina-se a todos os jovens acolhidos na Casa da
Estrela e implica o treino de competências de autonomia em diferentes áreas de
intervenção, em contexto residencial, tendo em conta a fase de desenvolvimento
psicossocial de cada educando.
“Férias Autónomas”
O programa férias autónomas destina-se a 7/ 8 jovens acolhidos na Casa da Estrela e
leva-os a experimentar uma semana de autonomia plena.
Em 2021 estiveram em Castelo de Vide, na semana de 6 a 12 de setembro.
Tal como nos anos anteriores, as jovens da Casa da Estrela, tiveram 5 dias para treinar
competências de autonomia, tais como: Planeamento da viagem (roteiro; passeios;
ementa; atividades a realizar; transporte; custos); Gestão financeira; Planeamento e
confeção de refeições; Fazer as compras adequadas às refeições planeadas; Capacidade
de funcionamento em grupo; Gestão de conflitos.
Também houve tempo para atividades lúdicas: jogos de cartas; piscina; matraquilhos;
passeios (Espanha; Marvão)
Participaram na atividade 7 jovens:
- 1 jovem 20 anos;
- 3 jovens 18 anos;
- 2 jovens 17 anos;
- 1 jovem 15 anos.
“Casa Borboleta”
Durante 2021 tivemos uma primeira intervenção no terceiro piso, onde irá ser a “Casa
Borboleta” (casa de pré-autonomia), através de uma ação desenvolvida pela Just a Change
em colaboração com a EDP Solidária.
Neste momento, já conseguimos dar continuidade às obras necessárias através de um
donativo feito pela instituição Boa Vizinhança/ Dona Ajuda.
O projeto “Voar para a autonomia”, em parceria com a PAJE, com início previsto para 2021,
só arrancou em março de 2022.
5. Atividades
Retomamos as atividades lúdico-pedagógicas.
Realizamos a Mostra de Filmes em novembro, contudo as atividades desenvolvidas pela
Casa da Cidade só tiveram início em 2022.
As atividades extra-curriculares também só foi possível começar em 2022. Todas as
crianças/ jovens podem escolher uma atividade que queiram praticar durante o ano letivo.
A associação Candeia voltou a proporcionar diversas atividades ao longo do ano, tais
como, campos de férias; caminhadas; encontros; fins-de-semana, etc.

6. Pós-Acolhimento
Ao longo dos anos, muitos são os jovens que, após uns meses de saída do acolhimento,
recorrem à Casa com pedidos vários de auxílio.
Durante 2021 apoiamos vários ex-acolhidos, através de acompanhamento a consultas,
visitas, apoio escolar ou outro.
Quando os jovens saem da Casa da Estrela, tentamos fazer um acompanhamento durante
1 ano por forma a avaliar e acompanhar a sua inserção na sociedade.
Estabelecemos este ano um protocolo com a PAJE – Plataforma de Apoio a ex-acolhidos,
que tem como objetivo promover a inclusão social e laboral de jovens adultos que viveram
acolhidos como vítimas prematuras, apoiando-os em situações burocráticas quotidianas e
aconselhamento.

7. Formação de colaboradores
É uma preocupação constante a aposta na formação dos funcionários da Casa da Estrela.
Temos como objetivo dotar a equipa de metodologias e estratégias de intervenção em
situação de crise e fazer compreender o significado do acolhimento e das problemáticas
inerentes.
Em 2021 tivemos formação prevista em plano:
Formação/ reuniões

Quando

Quem

Carga
horária

Outubro e
novembro 2021
2021 – 2022

Toda a equipa
Casa da Estrela
Equipa Técnica
e Educativa

28 h

Internas
Supervisão

Mensal

6 h / mês

Reuniões equipa

Mensal

Equipa técnica e
Educativa
Equipa Técnica
e Educativa

Externas
“Ser Acolhido para saber
acolher” – PAJE
Ubuntu

Principais preocupações:
a. Indefinição do futuro do Acolhimento Residencial e a aprovação da regulamentação
da Lei de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens;
b. Aumento dos problemas de comportamento das crianças e jovens;
c. Aumento dos problemas ao nível da saúde mental e comportamento;
d. A demora e escassez de respostas especializadas e contentoras.

3. ATIVIDADES – Comunicação, Marketing e Parcerias
Tal como em 2020, o presente capítulo reflete as principais atividades e resultados de 2021,
nesta área de atividade.
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 2022.
OBJETIVOS E ATIVIDADES 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
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
Digital – Informação no “Site” e “Facebook” – em 2021 foi continuada a utilização
destes meios para divulgação das atividades que foram sendo realizadas na Casa
da Estrela;
Eventos – ao longo do último ano não foram realizados eventos próprios;
Agradecimento a Parceiros - utilização do “Site” e do “Facebook” para expressar
agradecimento a amigos e parceiros.
3. Promover e angariar fundos
Ao longo deste ano foram realizadas poucas atividades de angariação de fundos.
Houve resultados da Campanha de IRS, realizada em 2020. Foi realizada idêntica campanha
em 2021, através do Grupo Portugália, de e-mail, do site e do Facebook.
Foram também angariados fundos para:
- As atividades de férias de verão;
- “Férias Autónomas” 2021;
- Aquisição de mobiliário “Casa Borboleta”;
- Uma mesa de matraquilhos

Valor

Data

IRS (referente a 2020)

5,967.5 €

Julho

Férias (Boa Vizinhança)

2,231.85 €

Julho

Férias Autónomas (Jerónimo Martins) 500.0 €

Janeiro

Mesa de matraquilhos

460.0 €

Setembro

Mobiliário 3º (Boa Vizinhança)

3,250 €

Janeiro

TOTAL

12,409,35 €

4. Criar 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 dos Educandos. Algumas das parcerias são
pontuais, outras recorrentes.
- PSP Campo de Ourique: esta parceria mantem-se, tendo sido iniciada em 2017. É
uma enorme mais-valia para a Instituição.
- 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.
- 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.
- Grupo Portugália: divulgação do IRS; apoio em festas da “Casa da Estrela”.
- ISG Solidário – parceria apoio escolar, através de explicadores voluntários
- Uria Menendez-Proença de Carvalho Advogados: parceria apoio escolar, através de
explicadores voluntários. Também têm fornecido algum apoio em assessoria jurídica.
- PAJE – plataforma de apoio a ex-acolhidos
- Candeia – atividades crianças e jovens
- Casa da Cidade e Help Images – atividades prevenção

5. Potenciar e estreitar laços com funcionários, voluntários, sócios e doadores
a) Funcionários
O nosso objetivo é continuar a solidificar uma relação mais estreita entre os
funcionários da Casa da Estrela visando:

•

Melhorar o desempenho e consequente intervenção com as crianças/ jovens;

•

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.
Durante o ano 2021 não foi possível concretizar alguns momentos que,
consideramos de extrema importância para conseguirmos atingir estes objetivos,
nomeadamente, festa de aniversário, almoço de natal e uma ação de teambuilding.

b) Voluntários, Sócios e doadores: ao longo do ano foram enviadas algumas
informações; cartão de natal; campanha IRS.
6. Aumentar o grau de satisfação e envolvimento dos Educandos.
Foi realizado um novo inquérito satisfação em 2021 (PAJE), com o intuito de se avaliar a
perceção que as crianças e jovens tem da Casa onde estão acolhidos.
Foram avaliadas 5 categorias: Condições Físicas; Recursos Humanos; Normas e Regras;
Direitos, Liberdades e Garantias; Bem-estar e Autonomia.

Condições Físicas
As condições dos espaços comuns são
acolhedoras
As condições da sala de estar são acolhedoras

3

12

1

4

O espaço exterior é agradável
A sala de refeições é agradável
Os quartos são acolhedores
A Casa tem as condições necessárias para
pessoas portadoras de…
Discordo Totalmente

Discordo

10

6
1

9

3

11

1 1 1
2

Concordo

12
3

3
Concordo Totalmente

7
NS/NR

“De modo geral, as participantes classificaram os espaços como sendo bastante
acolhedores e agradáveis.”

Recursos Humanos
Quando estou doente tenho todos os apoios de
saúde necessários
A Casa tem técnicos/cuidadores suficientes
para dar resposta ao número de…

1 1
1

Os responsáveis pela gestão da Casa (Direção,
Provedor, etc.) conhecem a realidade diária
Estes responsáveis habitualmete estão
disponíveis para me ouvir
Discordo Totalmente

Discordo

2

3

A equipa técnica da Casa está disponível
quando preciso
A Casa dá respostas às minhas necessidades
essenciais ou problemas

10
11

4
1

10
3

1

11

1 1 1

4

1 1

6
10

Concordo

Concordo Totalmente

NS/NR

“As respostas foram maioritariamente positivas, revelando que a Casa possui bons
profissionais, capazes de cuidar e responder às necessidades ou problemas que possam
surgir diariamente.”

Normas e Regras
As tarefas que me exigem na Casa são
adequadas

1

Tendo mais de 16 anos e se quiser trabalhar, a
Casa cria-me condições para tal

1

Existem regras na Casa que mudava se
pudesse

1

Discordo Totalmente

Discordo

4

9

2

Concordo

8

5

2

5

Concordo Totalmente

NS/NR

“A maioria das jovens considerou que as tarefas exigidas na casa (11ª questão) são
adequadas, no entanto, 5 das 11 jovens que responderam à 13ª questão, indicam que
mudariam, se pudessem, algumas regras da casa.” As razões apontadas estão ligadas à
entrega do telemóvel antes do deitar.

Direitos, Liberdades e Garantias (1)
Tenho liberdade para decorar o meu quarto

1 1 1

12

Sinto-me protegido(a) contra qualquer tipo de
01 1
discriminação/agressão/negligência
Sinto que os meus direitos estão assegurados
na Casa

1

A minha privacidade é respeitada
A minha individualidade é respeitada
Sinto que tenho tempo livre
Discordo Totalmente

Discordo

13
2

12

2
1

5
2

2

8

3

9

1

Concordo

11

1

Concordo Totalmente

NS/NR

Direitos, Liberdades e Garantias (2)
Sinto que posso expressar a minha opinião

3

Frequentemente sinto-me injustiçado na Casa

10
4

Os meus direitos enquanto criança/jovem em
acolhimento foram-me sendo explicados

1

2

Sou tratado(a) de igual modo por todos

1

2

Caso assista ou seja vítima de agressão ou
discriminação, posso relatá-la a um…

2

Sinto-me, de alguma forma, privado da minha
liberdade

2

Discordo Totalmente

Discordo

Concordo

3

1

5

9
2

9
12
7

4

Concordo Totalmente

NS/NR

“Através da análise dos questionários, as respostas revelaram que a Casa, na sua maioria,
assegura o direito, a liberdade, a proteção, a individualidade e a privacidade das jovens
acolhidas.”

Bem-estar e Autonomia
Sou ouvido e respeitado pelos
técnicos/cuidadores

3

12

A Casa assegura o bem-estar no meu futuro

3

12

A Casa esforça-se para que as visitas e
contactos com os meus familiares sejam… 2 1
A Casa promove atividades que me preparam
1
4
para a saída do acolhimento
As atividades desenvolvidas ajudam à minha
3
1
autonomia
A Casa promove reuniões entre os jovens
Participo na escolha do meu projeto de vida
Discordo Totalmente

Discordo

2
1 1

Concordo

11
9
9

2

10
8

2

Concordo Totalmente

NS/NR

“No geral, a Casa apresenta uma ótima funcionalidade na área do Bem-estar e da
autonomia.”
“Resposta livre sobre a experiência na Casa da Estrela: No final do questionário, foi
proporcionado às inquiridas um espaço de resposta livre onde poderiam escrever alguma
coisa que desejassem sobre a sua experiência na Casa da Estrela. Os comentários foram
maioritariamente positivos, tendo sido referido, várias vezes, que a Casa é muito agradável
e acolhedora e que as jovens são acolhidas da melhor maneira. Referem também o trabalho
dos técnicos e dos educadores que tentam com que o acolhimento seja melhor, são ótimos
com as necessidades de cada uma e são bastante responsáveis. Indicam que elas
(educadoras) (...) ensinam tudo o que sabem para nós e que no caso das monitoras elas
estão "sempre" aqui (no entanto, em alguns casos são desagradáveis).
Há quem refira que a vivência na Casa lhes proporcionou aumentar as atitudes, mentalidade
e maturidade (...) de forma a ter respeito pelas pessoas e que o acolhimento na Casa foi
ótimo (...) aprendi muitas coisas novas e importantes.
Um dos aspetos mais salientados pelas jovens é o facto de se sentirem respeitadas e tratada
como igualdade e de aprenderem a respeitar as pessoas e organizar as minhas coisas de
uma forma agradável. Várias jovens agradecem terem sido acolhidas na Casa da Estrela,
estando imensamente grata (...) e aqui podemos ser nós mesmas e aprender a amar o
próximo.
Como qualquer Casa, terá os seus altos e baixos e como nem todas as jovens estão
acolhidas há tempo suficiente, algumas poderão ainda não se sentir "acolhidas" e inseridas
na Casa, tendo especial atenção a alguns casos, como uma das jovens que referiu Eu gosto
muito da casa mas eu não estou me sentido amada por ninguém (...) quero voltar para casa.
Para finalizar, de modo a descrever a Casa como acreditamos que ela atua, uma jovem
escreveu: começamos a ver as nossas quedas do passado como força para construir o
melhor para o nosso futuro.” (relatório PAJE).

Acreditamos que estamos no bom caminho e vamos continuar a apostar na melhoria das
condições de vida e bem-estar das crianças e jovens acolhidas na Casa da Estrela, bem
como na satisfação de todos os colaboradores da Casa da Estrela.

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.

•

Durante o ano de 2021 ainda houve bastantes constrangimentos derivados da
Pandemia pelo que, se deve continuar a implementar medidas de apoio às equipas,
que promovam um aumento de bem-estar, aliviando o “stress” sentido, bem como
melhorar produtividade.

•

Em 2022 deverá ser também efetuado um inquérito interno aos colaboradores, para
medir o seu nível de satisfação.

•

Continua-se a acreditar na melhoria da qualidade do serviço prestado. Durante 2021
foram várias as alterações que foram feitas na alteração ao serviço/ acolhimento.

•

Continua-se a trabalhar para que a Casa da Estrela seja uma organização de
excelência e referência, neste tipo de resposta social.

4. Património
Foram terminadas as obras de reabilitação realizadas na Rua da Junqueira, na Travessa
das Almas e na Travessa dos Jerónimos, o que permitiu a celebração de novos contratos ao
longo do ano de 2021.
É visível o acréscimo nos valores dos arrendamentos nesses imóveis face ao ano de 2020,
apesar de 2021 não apresentar ainda o todo o valor potencial anual, uma vez que algumas
frações foram sendo arrendadas ao longo do 1º semestre de 2021.
De salientar que ficaram devolutos 2 andares que se encontram em condições muito
degradadas e que exigem novos investimentos para a sua reabilitação; acresce ainda a
necessidade de intervenção de fundo no prédio da R. Alexandre Sá Pinto, que também se
encontra muito degradado.

Imóveis

2021
Orçamento
Real

2020
Real

R. Alexandre Sá Pinto

14 893,00

14 893,00

14 293,00

R. da Junqueira

21 320,56

21 090,66

6 420,52

R. de Alcantara

33 685,32

32 885,32

26 140,97

R. de S. Bento

56 186,00

56 248,00

46 191,51

R. de Santo Amaro

80 391,00

78 708,00

72 240,00

Tv das Almas

56 155,68

51 963,86

37 961,48

Tv dos Jerónimos

18 208,40

18 123,51

1 208,40

280 839,96

273 912,35

204 455,88

TOTAL

5. Contas do Exercício
a.

Resultados Líquidos

Verificou-se, em 2021, um resultado líquido positivo, de €106.687.
Proveitos
ORÇAMENTO 2021
REAL 2021

b.

Custos

Resultados

719 436 €

718 150 €

1 287 €

794 819 €

688 133 €

106 687 €

Proveitos

Verifica-se que o valor realizado em Proveitos, é muito superior ao orçamentado para o
período.
Estes valores são decorrentes de várias ocorrências, com impacto muito positivo na conta
de Proveitos:
•

Aumento do valor de rendas em 34% (+69,5K€ face a 2020), através de novos contratos
realizados ao longo de 2021, após o investimento na reabilitação dos respetivos imóveis;

•

Valor recebido da Câmara Municipal de Lisboa, pelo Fundo de Emergência Social
(78,4K€) e valor recebido do Instituto de Segurança Social, pelo Apoio Covid19 (1,7K€).

Os impactos destas ocorrências podem ser visualizados nos quadros seguintes:

PROVEITOS
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Rendas e Outros Rend Prop Investimento
Donativos Banco Alimentar
Donativos em dinheiro e espécie
Acertos de anos anteriores/Outros
Outros Subsídios
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS

2021
2020
Orçamento
Real
Real
719 436,45 € 794 819,24 € 654 105,98 €
12 000,00 €
8 635,88 € 16 400,77 €
399 778,20 € 399 778,20 € 401 356,11 €
307 658,25 € 386 180,56 € 236 146,17 €
280 839,96
12 481,55
14 336,74
-

-

€
€
€
€
€

€

273 912,35
12 943,62
14 867,48
4 377,58
80 079,53

€
€
€
€
€

204 455,88 €
12 788,65 €
17 214,97 €
1 686,67 €
€

224,60 €

202,93 €

Variação 2021/2020

PROVEITOS
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Rendas e Outros Rend Prop Investimento
Donativos Banco Alimentar
Donativos em dinheiro e espécie
Acertos de anos anteriores/Outros
Outros Subsídios
JUROS E OUTROS RENDIMENTOS

c.

Variação Real/Orç 2021

Em valor

%

140 713 €
-7 765 €
-1 578 €
150 034 €

22%
-47%
0%
64%

75 383 €
-3 364 €
0€
78 522 €

Em valor

69 456 €
155 €
-2 347 €
2 691 €
80 080 €

34%
1%
-14%
160%

-6 928 €
462 €
531 €
4 378 €
-

22 €

11%

225 €

%

10%
-28%
0%
26%
-2%
4%
4%
-

Custos

Verifica-se um desvio das rubricas de Custos, onde se constata um decréscimo de €30.017
face ao valor orçamentado.
De salientar que este desvio é explicado por movimentos em sentido oposto, nas seguintes
rubricas:
•

Custo das Matérias Consumidas, com um desvio de -7,8K€;

•

Gastos com o Pessoal, onde se verifica um desvio de -12,1K€;
Este valor deriva do esforço efetuado de reorganização das várias equipas da Casa
da Estrela, tendo havido saída de elementos da equipa técnica, que foram
colmatadas quer com recursos internos já existentes, quer com a entrada de novos
recursos.

•

Gastos de Financiamento e Depreciações, com um desvio total de -16,3K€.

•

Provisões no valor de 6,4K€, que ocorreram para provisionar o valor furtado por uma
ex-funcionária relativamente à qual foi instaurado processo crime.

CUSTOS
CUSTO DOS INVENTÁRIOS V. E MAT. CONSUMIDAS
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Serviços Especializados
Conservação
Materiais
Energia e Fluídos
Deslocações e Estadas
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços/Despesas com Educandas
GASTOS COM O PESSOAL
OUTROS GASTOS E PERDAS/Provisões
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
DEPRECIAÇÕES

2021
2020
Orçamento
Real
Real
718 149,72 € 688 132,66 € 699 070,89 €
50 000,00 €
42 165,84 €
49 696,37 €
125 400,00 € 125 279,03 € 124 416,05 €
-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

17 081,38 €
15 497,32 €
5 410,12 €
27 800,94 €
9 308,78 €
6 930,24 €
4 960,76 €
5 454,76 €
678,02 €
10 460,80 €
21 695,91 €

22 895,68 €
10 769,20 €
8 501,99 €
23 640,13 €
5 663,60 €
6 915,18 €
5 517,70 €
3 177,46 €
1 567,76 €
11 295,19 €
24 472,16 €

484 480,35 €
1 029,70 €
6 000,00 €
51 239,67 €

472 365,99 €
7 423,13 €
3 435,03 €
37 463,64 €

495 604,36 €
1 374,73 €
2 843,57 €
25 135,81 €

Variação 2021/2020

CUSTOS
CUSTO DOS INVENTÁRIOS V. E MAT. CONSUMIDAS
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Serviços Especializados
Conservação
Materiais
Energia e Fluídos
Deslocações e Estadas
Rendas e Alugueres
Comunicação
Seguros
Contencioso e notariado
Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços/Despesas com Educandas
GASTOS COM O PESSOAL
OUTROS GASTOS E PERDAS/Provisões
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
DEPRECIAÇÕES

Variação Real/Orç 2021

Em valor

%

Em valor

%

-10 938 €
-7 531 €
863 €

-2%
-15%
1%

-30 017 €
-7 834 €
-121 €

-4%
-16%
0%

-5 814 €
4 728 €
-3 092 €
4 161 €
3 645 €
15 €
-557 €
2 277 €
-890 €
-834 €
-2 776 €

-25%
44%
-36%
18%
64%
0%
-10%
72%
-57%
-7%
-11%

-23 238 €
6 048 €
591 €
12 328 €

-5%
440%
21%
49%

-12 114 €
6 393 €
-2 565 €
-13 776 €

-3%
-43%
-27%

d.

Conclusão

A demonstração de resultados do final do ano de 2021 regista um Resultado Líquido positivo,
devido a um leque de ocorrências, tanto na vertente de receitas, como na de custos.
Finalmente, com um atraso de dois anos devido à Pandemia e aos efeitos que produziu, a
estratégia delineada pela Direcção e aprovada pela Assembleia-Geral no final de 2017
produziu efeito. Foi conquistado o tão almejado equilíbrio económico-financeiro no final do
ano, fruto da dinamização da reabilitação do património da Instituição e da procura das
melhores soluções para as necessidades da organização. A Direcção está convicta de que
poderá continuar com o apoio de todos os associados na prossecução da manutenção deste
capital objectivo.
Tal como tem vindo a ser referido, o Acolhimento Residencial passa por uma elevada
mobilização 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 (para a capacidade de 32 jovens), de 1.792 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

