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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E CONTAS DE 2019
1 – INTRODUÇÃO
Nos termos do disposto na alínea b) do artigo 33º e para os efeitos da alínea c)
ao artigo 32º dos Estatutos da ABEIV, pessoa coletiva nº 501.279.830, com sede
na Rua José Régio nº 25, 2625-674 Vialonga, freguesia de Vialonga, concelho de
Vila Franca de Xira, apresenta à Assembleia Geral o Relatório e Contas de
Gerência do exercício findo em 31 de Dezembro de 2019.
A ABEIV - Associação para o Bem-Estar Infantil da Freguesia de Vialonga é
uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), associação sem fins
lucrativos, nascida a 7 de dezembro de 1977 e com primeiras instalações
inauguradas em 1982, com estatutos aprovados no Diário da República III série
nº 295 de 23/12/1977, reconhecida como entidade de Utilidade Pública.
Os seus principais objetivos são a prestação de serviços e outras iniciativas de
promoção de bem-estar e qualidade de vida das pessoas, famílias e
comunidades, nos seguintes domínios:
a) Apoio à infância e juventude, incluindo crianças e jovens em perigo;
b) Apoio às famílias;
c) Apoio às pessoas idosas;
d) Outras respostas sociais não incluídas nas alíneas anteriores, desde que
contribuam para a efetivação dos direitos sociais dos cidadãos.
Tem vindo a prestar serviços de apoio às crianças e idosos da vila nas valências
de Creche, Creche Familiar, Jardim de Infância, Atividade de Tempos Livres
(ATL), Centro de Convívio para Idosos, Apoio Domiciliário e Centro de
Acolhimento Temporário para crianças em risco.
Ao mesmo tempo contribui em projetos comunitários de cariz social como o
Banco Alimentar, as Cantinas Sociais e o Programa Operacional de Apoio às
Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) e o fornecimento de refeições e
acompanhamento dos refeitórios das Escolas Básicas do 1º Ciclo.
Em cooperação com outras entidades presta ainda serviços em algumas escolas
EB1 da freguesia gerindo os períodos das Atividades de Animação e Apoio à
Família (AAAF) e Componente de Apoio à Família (CAF).
Participa também no Sistema de Atendimento e Acompanhamento Social
Integrado (SAASI), um programa que, em parceria com o Instituto da
Segurança Social, permite dar respostas mais adequadas e rápidas aos
problemas sociais da freguesia.
ABEIV – Relatório e Contas 2019
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2 – RESPOSTAS SOCIAIS/VALÊNCIAS
2.1 - CRIANÇAS E JOVENS
É um conjunto de respostas integradas de cuidados e apoio social para crianças
a partir dos 3 meses.
Tem como objetivo apoiar as famílias e promover o desenvolvimento pessoal e
social da criança num ambiente seguro.
Existem 5 tipos de resposta:
• Creche familiar
Conjunto de respostas integradas de cuidados e apoio social para crianças com
idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos de idade, prestado em casa
de Amas. Em 2019 manteve-se o acompanhamento por uma equipa técnica e
sala de apoio, às amas que exercem a valência nas suas casas.
• Creche
Conjunto de respostas integradas de cuidados e apoio social para crianças com
idades compreendidas entre os 3 meses e os 3 anos de idade, prestado na
instituição. Na ABEIV esta valência encontra-se distribuída pela sede e pelas
instalações da Aboboreira.
• Estabelecimento de educação pré-escolar
Conjunto de respostas integradas de cuidados e apoio social para crianças com
idades compreendidas entre os 3 e a idade em que entram para o ensino básico,
que visa proporcionar atividades educativas e atividades de apoio à família.
Mantiveram-se 7 salas em funcionamento no equipamento da sede, sendo 5
homogéneas e 2 heterogéneas. No equipamento da Aboboreira mantiveram-se
em funcionamento 2 salas heterogéneas.
• Centro de atividades de tempos livres
Resposta social onde se realizam atividades de tempos livres para crianças e
jovens a partir dos 6 anos, como sendo desporto, bibliotecas, ludotecas, ateliers
de expressão, cineclubes, clubes de fotografia, quintas pedagógicas, animação
de rua e atividades de porta aberta.
Inclui ainda o Clube de Jovens.
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2.2 - PESSOAS IDOSAS
Conjunto de respostas de apoio social para pessoas idosas, com o objetivo de
privilegiar, através de serviços e equipamentos adequados, a manutenção dos
utentes no seu meio familiar e social e promover o apoio à família. Em função
das necessidades e do grau de autonomia das pessoas idosas, existem 7 tipos de
respostas sociais. A ABEIV tem acordos de cooperação para 2 tipos de
respostas:
 Serviço de Apoio Domiciliário
Serviço prioritário para pessoas idosas, pessoas com deficiência e pessoas em
situação de dependência.
As Equipas de Apoio desenvolvem serviços de apoio domiciliário com
fornecimento de refeições, higiene pessoal, lavagem de roupa e higiene da
habitação, prestando ainda acompanhamento individualizado e outros serviços
pontuais, tendo-se procurado continuamente tomar medidas com vista ao
aumento da qualidade do atendimento aos utentes.
 Centro de Convívio para Idosos
Resposta social que abrange pessoas com idades a partir dos 65 anos, onde se
organizam atividades recreativas e culturais que envolvem as pessoas idosas da
comunidade.
Apesar do acordo de cooperação ser apenas para 60 utentes, continua a existir
uma grande procura por esta reposta social, como forma de convívio e de
prevenção contra a solidão e o isolamento.

Em 2019, continuou a ser desenvolvida em dois espaços em simultâneo: Centro
de Convívio, na Torre 3 do Parque Residencial, e Espaço Partilha, no Morgado.
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A distribuição do número de utentes por resposta social foi a seguinte:

2.3 - CENTRO DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIO (CAT)
O Centro de Acolhimento Temporário (CAT) destina-se ao acolhimento de
crianças e jovens, que pelas mais variadas formas de maus tratos se encontram
em situação de perigo, promovendo o seu enquadramento técnico (jurídico,
clínico, social e pedagógico) e o seu encaminhamento para um Projeto de Vida
que melhor defenda os seus superiores interesses, como seja, a reintegração
familiar, a adoção ou um projeto para Autonomia de Vida.
O CAT dispõe das condições para o acolhimento de 20 crianças, de ambos os
sexos, no momento, com idades compreendidas entre os 0 e os 16 anos. A casa
prima pelo conforto, sendo um espaço acolhedor, agradável, cuidado e
tranquilo, que confere um ambiente propício ao desenvolvimento saudável e
harmonioso de cada criança e jovem.
O CAT promove, diariamente, um quotidiano adequado às idades das suas
crianças e jovens, quer ao nível dos cuidados básicos, de saúde e escolares,
assim como das suas necessidades emocionais e sociais.
A participação e a vivência das crianças e jovens em comunidade é, também,
um importante foco de intervenção, dando-se primazia aos seus interesses e
relações pessoais, pela sua máxima integração social.
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2.4 – CANTINAS SOCIAIS E POAPMC
No âmbito do Programa de Emergência Alimentar, a ABEIV participa na Rede
Solidária das Cantinas Sociais, com o objetivo de suprir as necessidades
alimentares de pessoas e famílias da comunidade em situação de
vulnerabilidade socioeconómica. O número de refeições protocoladas ao longo
do ano foi de 36 refeições diárias, fornecidas de forma totalmente gratuita,
cumprindo assim o acordo com a Segurança Social.
Relativamente ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas
(POAPMC), com candidatura aprovada de dezembro de 2019 a dezembro de
2023, a ABEIV iniciou o mesmo com 60 destinatários abrangidos, cerca de 29
agregados familiares. A entrega é quinzenal e são entregues 20 géneros
alimentares (leite, cereais, peixe, enlatados, verduras…) cujas quantidades são
calculadas mediante o número de elementos por agregado familiar.

2.5 – ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
APOIO À FAMÍLIA (CAF)

E

APOIO

À

FAMÍLIA (AAAF)

E

COMPONENTE

DE

A AAAF destina-se a todos os alunos com idades compreendidas entre os 3
anos e a idade de ingresso no ensino básico, matriculados e admitidos no
estabelecimento de ensino em que se encontra, cujos pais e/ou encarregados de
educação dele pretendam usufruir.
No âmbito do Protocolo com a Associação de Pais do JI e das EB de Vialonga, a
ABEIV tem a gestão das AAAF no Jardim de Infância de Vialonga e na Escola
Básica nº 2 de Alpriate e das AAAF e CAF na Escola Básica nº 1 da Quinta das
Índias.
AAAF e CAF

2015

2016

2017

2018

2019

EB1 Quinta das Índias
AAAF (Pré-Escolar) (1)
CAF (C.A.T.L.)

39
42

45
43

↑
↑

47
44

↑
↑

50
35

↑
↓

46
40

↓
↑

JI de Vialonga
AAAF (Pré-Escolar)

30

31

↑

23

↓

31

↑

28

↓

JI nº 2 de Alpriate (Granja)
AAAF (Pré-Escolar)

--

15

↓

13

↓
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2.6 – BANCO ALIMENTAR
Banco Alimentar – Periodicamente a ABEIV desloca-se ao Banco Alimentar
para levantar os produtos que lhe são atribuídos que se destinam a ser
distribuídos por famílias carenciadas. A entrega é mensal a cerca de 50
agregados familiares, cerca de 132 destinatários.
2.7 – SISTEMA DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO SOCIAL INTEGRADO
(SAASI)

Desde Abril de 2016, com a assinatura do protocolo de parceria com o Instituto
da Segurança Social, que a ABEIV, na qualidade de acompanhamento de 2ª
linha, dá apoio a pessoas socialmente vulneráveis na freguesia, que após
atendimento na Junta de Freguesia, são encaminhadas para as possíveis
respostas sociais que a ABEIV pode proporcionar como parceira com outras
entidades - CMVFX, APJ, Escola EB 2,3 de Vialonga e Casa do Povo.
Desde 2019, a convite do Instituto da Segurança Social, a ABEIV passou a fazer,
mensalmente, atendimento de 1ª linha à população, nas instalações da Junta de
Freguesia, ajudando a obter na hora vários tipos de apoio, sem que haja
necessidade de deslocação aos balcões da Segurança Social. Após um processo
formativo, a Técnica da ABEIV passou a poder acompanhar até 10 processos no
terreno, responsabilizando-se, durante o prazo mínimo de 6 meses, pelo
acompanhamento do processo familiar. As ajudas mais solicitadas são de
emergência económica para compra de medicamentos, pagamentos de água,
luz, gás e apoio ao pagamento de um mês de caução de rendas, todos eles
quando atribuídos são-no com caráter excecional. Acrescentam-se ainda
pedidos de ajuda alimentar e de informação, com encaminhamento direto para
técnicos parceiros, sobre o Rendimento Social de Inserção (RSI), Gabinete de
Inserção Profissional (GIP) e Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes
(CLAIM).
3 – ÁREA PEDAGÓGICA, EDUCATIVA E SOCIAL
3.1 – ATIVIDADES COM A INFÂNCIA
No âmbito do projeto de trabalho Educativo/Pedagógico, foram desenvolvidas
ao longo do ano uma série de atividades, quer dentro da instituição, como no
exterior, abordando de forma mais interativa as temáticas propostas para as
salas. Além dos workshops/ações de sensibilização, realizaram-se as colónias
abertas, visitas de estudo, passeios, acampamentos, festivais desportivos,
exposições de artesanato, entre outras.
ABEIV – Relatório e Contas 2019
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Tem sido prática corrente, ao longo dos anos a participação de utentes,
encarregados de educação, trabalhadores e voluntários em ações como:
- Desfile de Carnaval, organizado pela Junta de Freguesia, com a cooperação da
ABEIV e de outras instituições;
- Festa de Natal;
- Atividades do Dia do Pai, Dia da Mãe, Dia da Criança;
- Demonstração de Ginástica;
- Recolha de alimentos nas campanhas do Banco Alimentar para carenciados;
- Distribuição de refeições através das Cantinas Sociais;
- Reuniões do Pelouro Pedagógico Alargado, promovendo-se o contacto entre
os pais e a Direção;
- Prática de natação, abrangendo utentes dos 3 aos 12 anos;
- Prática da ginástica e frequência de atividades lúdicas e desportivas (judo,
natação, zumba, inglês, futebol), que favorecem o bem-estar físico e intelectual;
Mapa detalhado de iniciativas:
INICIATIVAS
AÇÕES
Colónias Abertas (Praias)
Passeios / Visitas
Carnaval
Festival de ginástica
Festa de Natal
Comemorações (1)
Atividades (2)
Festa de Fim de Ano
Aniversário do 42º
aniversário da instituição

PARTICIPANTES
Pré-Escolar, ATL, Clube de
Jovens
Pré-Escolar, ATL, Clube de
Jovens
Pré-Escolar
Pré-Escolar
Pré-Escolar, ATL, Clube de
Jovens
Todas as Valências
Todas as Valências
Todas as Valências
Todas as Valências

MÊS
Junho/Julho
Ao longo do ano
Fevereiro
Maio
Dezembro
Ao longo do ano
Ao longo do ano
Junho
Dezembro

(1)

Dia de Reis, Dia dos Namorados, Dia da Mulher, Dia do Pai, Dia da Árvore, 25 de
Abril, Dia da Família, Dia do Ambiente, Dia da Mãe, Dia da Criança, Dia do Idoso e da
Música, Magusto, Dia do Animal, Dia da Biblioteca Escolar, Dia da Alimentação, Dia
Mundial da Saúde.
Atividades mensais na Ludoteca, Atividades mensais de educação para a Saúde,
Musicoterapia, Gymboree, Sessões de Autor, Fotos de Natal, Concerto promovido pelas
Forças Armadas Portuguesas, Feirinha das Escolas, Sessões com a GNR sobre
Segurança nas redes sociais, bullying, no namoro…
(2)
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3.2 – ATIVIDADES COM OS SENIORES
INICIATIVAS

Ações

Local

Colónia Aberta

Praia de Sesimbra e visitas culturais
no período tarde

Período
17 a 28 Junho 2019

Visitas
Museu Sousa Martins
Visita guiada Centro Interpretação Linhas de
Torres

Alhandra
Sobral Monte Agraço

Visita a Museu Azeite e Piodão
Oliveira Hospital e Piodão
Caminhada Cais Ginjal/Piquenique Parque St
António - C. Caparica
St. António - C. Caparica
Caminhada Circuito Ribeirinho
Barreiro/Visita Moinho Alburrica
Barreiro
Museu PO.ROS, Castelo e Fabrico Pasteis Visita a Condeixa, Montemor-oTentúgal
Velho e Tentugal
Exposição Fernando Namora 100-Museu
Neorrealismo
Vila Franca de Xira

Idas ao Teatro/Musicais
Revista "Portugal em revista"
Musical "A Severa"
Musical "A Severa"
Comédia Musical "Na selva com elas"
Comédia " Vizinhos de Cima"
Comemorações

Teatro Maria Vitória-Lisboa
Teatro Politeama - Lisboa
Teatro Politeama - Lisboa
SFRA - Alverca do Ribatejo
Teatro Vilarett - Lisboa

29 de março de 2019
22 de abril de 2019
2 de agosto de 2019
13 de setembro de 2019
18 de setembro de 2019
27 de setembro de 2019

31 de janeiro de 2019
22 de maio de 2019
29 de maio de 2019
10 de outubro de 2018

Espaço Partilha

Dia de Reis
Dia da Mulher
Dia do Pai
Comemorar 25 Abril 1974
Dia Mundial da Saúde
Dia Mundial da Doença Alzheimer
Magusto
Festa de Natal

27 de fevereiro de 2019

9 de janeiro de 2019
8 de março de 2019
19 de março de 2019
24 de abril de 2019
Espaço Partilha e Parque Urbano
Flamenga
Espaço Partilha

11 de abril de 2019
20 de setembro de 2019
12 de novembro de 2019
11 de dezembro de 2019

Outros Certames
Participação no Desfile de Carnaval
Participação na Festa da Flor

Sessões de Poesia
ABEIV – Relatório e Contas 2019
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Dia Mundial da Poesia
Comemorar Abril
Comemorar mês do Idoso

Almoços e Matinés Dançantes
Desfile e Animação de Carnaval
Dia dos Namorados
Dia da Mulher
Comemorar 25 Abril
Almoço convívio Verão
Dia do Idoso

20 de março de 2019
30 de abril de 2019
30 de outubro de 2019
Espaço Partilha

Vialonga

1 de março de 2019
14 de fevereiro de 2019
8 de março de 2018
30 de abril de 2019
10 de julho de 2019
1 de outubro de 2019

Atuações do Grupo de Cantares e
Instrumental da ABEIV
Atuação Mercado Vila Franca Xira
Aniversário ARPI St. Antão do Tojal
Comemorar Abril
Feiras dos Sabores e Saberes
Piquenicão

Atuação Mercado Vila Franca Xira
Festas Anuais de Vialonga
Comemoração do S. Martinho
Feira do artesanato
Concerto de Natal
Festa Natal dos utentes do Centro de
Convívio

Vila Franca Xira
Santo Antão do Tojal
Espaço Partilha
Vialonga
Cuba
Vila Franca Xira
Vialonga
Espaço Partilha
Sede UDCAS -Sobralinho
Vialonga

6 de abril de 2019
4 de maio de 2019
30 de abril de 2019
19 de maio de 2019
9 de junho de 2019
9 de novembro de 2019
15 de agosto de 2019
12 de novembro de 2019
1 de dezembro de 2019
10 de dezembro de 2019

Espaço Partilha

11 de dezembro de 2019

Atuações da Marcha Popular do
CENTRO CONVÍVIO
Festa Final Ano alunos EB1nº2 Vialonga
Festa Final ano ABEIV
Festa Final Ano alunos EB1 Qta. Índias
Vialonga
Festas St. António
Festas de S. João
Festas de S. João
Festas Anuais de Vialonga

Vialonga
Vialonga

14 de junho de 2019
15 de junho de 2019

Vialonga
Sobralinho
St Antão Tojal
Alhandra
Vialonga

21 de junho de 2019
15 de junho de 2019
22 de junho de 2019
29 de junho de 2019
9 de agosto de 2019

Megakids - Vialonga
Megakids - Vialonga

8 de janeiro de 2019
1 de junho de 2019

Atividades intergeracionais com
Crianças
Cantar as Janeiras na EB1 Qta. Índias e no
Comércio da urbanização
Festa Final Ano Letivo

ABEIV – Relatório e Contas 2019
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Parque Urbano Flamenga Vialonga
Parque Urbano Flamenga Vialonga

Feirinha das Escolas
Dia Internacional da Criança

Exposição de Artesanato e Venda
Natal

Espaço Partilha

23 de maio de 2019
1 de junho de 2019
Novembro/Dezembro de
2019

Atividades regulares ao longo do ano
Medição Tensão Arterial e outros rastreios

Espaço Partilha

Aulas de Informática
Leitura coletiva
Ensaio do Grupo de Cantares

Centro de Convívio
Espaço Partilha
Centro de Convívio

Marchas Populares
Atelier de Artes Manuais
Atividade Física
Hidroginástica
Projeção de filmes portugueses
Jogos Populares de mesa

Instalações sede
Espaço Partilha
Instalações sede
Piscina Municipal Póvoa
Espaço Partilha
Espaço Partilha

Todas as 5ªs feiras
Todas as 2ªs, 4ªs e 6ªs
feiras
Todas as 4ªs feiras
Todas as 3ªs feiras
De Fevereiro a Agosto de
2019
Regular
Todas as 6ªs feiras
Todas as 3ªs e 5ªs feiras
Regular
Regular

3.3 – ATIVIDADES INSTITUCIONAIS
Continuaram a ser desenvolvidas as atividades iniciadas no passado, no âmbito
da atividade institucional e de gestão da instituição:
REUNIÕES
Pelouro Pedagógico
Alargado
Pelouro Pedagógico
Gerais
Planificação
Técnicas / Planificação
Encarregados de Educação
Instituto da Segurança
Social, IP
Câmara Municipal de Vila
Franca de Xira
Unidade Saúde Familiar
Vialonga
CNIS e UDIPSS

ABEIV – Relatório e Contas 2019

PARTICIPANTES/OBJECTIVOS
Direção, Coordenação e
Representantes dos Encarregados de
Educação de cada Sala
Direção e Coordenação
Trabalhadores
Coordenação e Direção dos JI e
Escolas do 1º ciclo
Coordenação e Técnicas(os)
Direção, Coordenação, Técnicas(os) e
Encarregados de Educação
Direção, Técnicos(as), Diretores e
Técnicos do ISS
Direção, Técnicos(as), Autarcas e
Diretores de Serviços municipais
Análise de questões relacionadas
com a saúde dos utentes
Direção e IPSS a nível nacional

PERIODICIDADE
Trimestral

Mensal
Anual
Regular
Mensal
Semestral
Regular
Regular
Sempre que
justificável
Regular
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AISC
MAFV

Direção e IPSS do Concelho de Vila
Franca de Xira
Associações e Coletividades da
freguesia de Vialonga

Regular
Regular

4 – ÁREA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
A área administrativa/financeira assume uma importância crucial, visto ser um
dos primeiros contactos que os pais têm com a instituição.
Desta forma, procurou-se dar continuidade aos serviços prestados pela
instituição ao longo dos anos, quer a nível da imagem da instituição no exterior,
com a nível interno, assegurando a interligação entre os vários departamentos e
entidades externas.
Dando prosseguimento aos serviços, e no intuito da melhoria dos mesmos,
continuamos a trabalhar na melhoria da qualidade e eficácia, nomeadamente:
- Processamento de Quotas de Sócios, recebimento e tratamento de ficheiros;
- Gestão de Cadastro de Pessoal;
- Processamento de Salários e resumo de Impostos;
- Gestão de Banco de Horas;
- Articulação com Organismos Oficiais, particularmente a nível de Candidatura
a Programas, preenchimento de Mapas e Relatórios, bem como registo de
frequências;
- Tratamento de documentação;
- Controle de Tesouraria/Caixa;
- Integrações na Contabilidade;
Ainda assim, continua a existir um enorme esforço em garantir a continuidade
da instituição, designadamente em termos de liquidez de tesouraria para fazer
face aos seus compromissos, razão pela qual é importante lembrar a todos dos
seus deveres ao nível dos prazos de pagamento das mensalidades.
Se bem que tenha sido uma constante ao longo dos anos, e apesar dos entraves
com que se deparou, no ano de 2019 destaca-se o grande esforço no apuramento
e cobrança dos valores em dívida. Quer através de contactos no sentido de
alcançar formas de colmatar situações mais atrasadas, quer num contínuo
acompanhamento dos valores correntes a receber, evitando assim que se
acumulem valores em mora.
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5 – SERVIÇOS GERAIS
5.1 - TRANSPORTES
O autocarro de 55 lugares e as restantes viaturas da Associação asseguram o
serviço de transporte dos utentes, das refeições para as escolas, para as
instalações da Aboboreira e o serviço de apoio domiciliário a idosos, bem como
a deslocação dos utentes nas atividades fora da instituição (passeios, visitas,
praias).
5.2 - COZINHA
A equipa da cozinha, confeciona e assegura um serviço de refeições de
qualidade a todos os utentes, berçário, creche, pré-escolar, escolas,
trabalhadores e apoio domiciliário.
São ainda servidas a escolas do ensino público destinadas aos respetivos alunos,
de acordo com o protocolo, no âmbito da ação social escolar, celebrado entre a
ABEIV e a Câmara Municipal e as refeições no âmbito das Cantinas Sociais.
As ementas são elaboradas por uma nutricionista, tendo
também em atenção as crianças com alergias alimentares,
fornecendo-lhes para o efeito a alimentação adequada à sua
situação (por ex: alimentos sem glúten, sem lactose, etc) e
indo ao encontro das exigências dos organismos oficiais.

5.3 - LAVANDARIA
O serviço de Lavandaria dá apoio às várias valências da instituição, mas com
maior relevância à valência de apoio domiciliário.
As peças de roupa dos utentes são previamente etiquetadas e registadas em
livros descritivos próprios para o efeito, evitando-se assim os erros e trocas de
roupa.
A lavandaria trata a roupa dos utentes idosos, que é recebida lavada e entregue
semanalmente.
6 – RECURSOS HUMANOS
Em 2019 o número médio de pessoas ao serviço da ABEIV foi de 157 pessoas.
As admissões que ocorreram ao longo do ano deveram-se sobretudo à
necessidade de colmatar as ausências motivadas pelo absentismo e pela saída
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de colaboradores que por motivos de reforma, de doença ou por razões pessoais
deixaram a instituição.
7 – INICIATIVAS
INSTITUIÇÃO

DE

DIVULGAÇÃO/ANGARIAÇÃO

DE

FUNDOS

PARA APOIAR A

Este ano, voltaram a ser dinamizadas algumas iniciativas, desenvolvidas por
equipa de voluntários, com vista ao bem estar, à divulgação e angariação de
fundos para apoiar a instituição:
- Comemoração do Dia da Mulher
- Acolhimento da Orquestra
- Festa de aniversário da instituição
- Festa de final de ano
- Jantar de Natal de funcionários da ABEIV
Continuou a privilegiar-se as redes sociais na divulgação do trabalho
desenvolvido pela instituição e comunicação com os pais e encarregados de
educação.
8 – ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS
Órgãos Sociais (Quadriénio 2016-2019)
Assembleia Geral
Presidente
1º Secretário
2º Secretário

António Monteiro
Paulo Nogueira
Maria Eulália Cipriano

Direção
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Vice-Secretário
Tesoureiro
Vice Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal Suplente

Vasco Matos
Ana Mafalda Vieira
Elisabete Carmo
Lubélia Torres
Olívia Brás
Sandra Lopes
José Vieira
Rui Mateus
Filomena Pinto
Anabela Coelho
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Conselho Fiscal
Presidente
1º Vogal
2º Vogal
Vogal Suplente
Vogal Suplente

Júlio Parreirinha
Carla Póvoa
Susana Guedes
Susana Cerqueira
Ângela Bordalo

Os órgãos dirigentes mantiveram um funcionamento regular. A Direção
assegurando a gestão, administração e relacionamento externo da Instituição, o
Conselho Fiscal, a Mesa da Assembleia-Geral e a Assembleia-Geral
desempenhando as funções que os Estatutos lhes conferem.
9 – INVESTIMENTOS
À semelhança de anos anteriores, os gastos foram essencialmente com a
conservação dos espaços.
Tivemos os trabalhos de manutenção, que anualmente têm de ser feitos, em
resultado do seu elevado desgaste e ainda trabalhos de conservação dos
edifícios e equipamentos, que derivado do seu nível de envelhecimento,
também acabam por ter um grande peso nos gastos da instituição.
Foram feitas pinturas diversas, reparação dos brinquedos lúdicos da sede e
Aboboreira e várias reparações nos equipamentos dos vários espaços, que em
função da sua intensa utilização acabam por avariar.
Grande parte destes trabalhos foram desenvolvidos internamente pelo pessoal
dos serviços de apoio, com exceção das reparações de equipamentos e
instalações que requereram a intervenção de técnicos mais especializados. Nas
primeiras situações o custo foi apenas o da aquisição dos materiais.
Ao nível de equipamentos, ao longo do ano, foram feitas aquisições pontuais de
cadeiras para as salas, malas térmicas, talheres para o serviço de refeições, entre
outros. Para o serviço da cozinha e para a conservação transitória dos bens do
POAPMC, foi adquirida uma Câmara Frigorífica Modular de frio positivo,
equipamento apoiado pelo programa municipal PAMA.
Manteve-se o investimento em equipamentos informáticos para modernizar os
serviços da instituição e aumentar a segurança das redes, nomeadamente
computadores e um servidor.
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10. CONTAS DE RESULTADOS E DE BALANÇO
10.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os rendimentos totais de 2019 ascenderam aos 3.211.272€ (mais 78.023€ que no
ano anterior), repartindo-se da seguinte forma:

Os subsídios à exploração, representaram em 2019, 55% do total dos
rendimentos do ano e as mensalidades cerca de 34% do total dos rendimentos
da Associação.
Os gastos foram da ordem dos 3.200.807€ (mais 55.081€ do que em 2018),
distribuídos da seguinte forma:

Os gastos mais significativos são os gastos com o pessoal, que representam
cerca de 67% do total dos gastos da ABEIV.
No seu conjunto, os Fornecimentos e Serviços Externos e os consumos de
Géneros Alimentares representam 29% dos gastos da instituição.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
DESCRIÇÃO
Prestações de Serviços
Sub-Total

2018

2019

Variação
Valor (€)

1 069 505,25
1 069 505,25

1 083 513,13
1 083 513,13

1,3 1%
1,3 1%

14 007,88
14 007,88

2 ,12 %

37 173,16

3 ,3 6 %

7 171,37
19 656,94
26 828,31
14,10
78 023,45

Subsídios à Exploração
Outros Rendimentos e Ganhos
Dos Quais: Rendimentos Suplementares
Outros
Sub-Total
Juros, dividendos e outros rendimentos similares
TOTAL DOS RENDIMENTOS

1 749 516,97

1 786 690,13

213 706,90
100 519,54
314 226,44
0,00
3 133 248,66

220 878,27
120 176,48
341 054,75
14,10
3 211 272,11

Custo Mat. Primas, Subs. e de Consumo Cons.
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Gastos de Depreciação e Amortização
Imparidade de dívidas a receber
Outros gastos e perdas
Juros e gastos suportados
TOTAL DOS GASTOS

433 039,54
420 906,14
2 162 804,80
94 596,65
191,52
34 181,13
6,01
3 145 725,79

490 343,22
438 669,05
2 147 788,68
82 694,37
383,05
40 896,41
32,76
3 200 807,54

-12 477,13

10 464,57

RESULTADOS LIQUIDOS

Var.

19 ,56 %
8 ,54 %
10 0 ,0 0 %
2 ,4 9 %

1, 7 5 %

57 303,68
17 762,91
-15 016,12
-11 902,28
191,53
6 715,28
26,75
55 081,75

-183,87%

22 941,70

13 ,2 3 %
4 ,2 2 %
-0 ,6 9 %
-12 ,58 %
10 0 ,0 1%
19 ,6 5%
4 4 5,0 9 %

Como o valor dos rendimentos foi superior ao dos gastos, os resultados
líquidos foram excedentários em 10.464,57 €.
Comparativamente a anos anteriores, tem-se verificado uma melhoria gradual
dos resultados, os quais passaram a positivos, facto que não se verificava desde
2015.
Apesar de ser ter verificado um aumento da atividade, com a procura de novos
e diferentes serviços que funcionem como alargamento das fontes de
financiamento da ABEIV fora das convencionadas com o ISS, IP, não obstante
ter-se procurado fortalecer alguns existentes, como a confeção de alimentação,
notamos como preocupação o aumento do custo com géneros alimentares e dos
fornecimentos e serviços externos, situação que deverá preocupar futuros
elencos diretivos.
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10.2

- Análise do Balanço

Os Ativos Fixos e as Disponibilidades representam 93% do total do Ativo.

Analisando a estrutura do Capital Próprio e Passivo, observa-se que cerca de
66% provêm de Fundos Patrimoniais (Capitais Próprios).

Algumas rúbricas da estrutura do Ativo da ABEIV sofreram variações de 2018
para 2019.
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Tendo em conta que não foram feitos grandes investimentos, para além das
despesas correntes de funcionamento que foram pagas com as receitas do ano,
foi possível aumentar o nível de disponibilidades em cerca de 136.000€.
Verificou-se que o saldo das dívidas a receber apresentava um valor ainda
relevante, face ao montante que será possível recuperar.
Da análise dos elementos fornecidos, constatou-se que efetivamente o risco de
cobrabilidade de grande parte dessas dívidas já se verificava em anos
anteriores, ainda que se viesse a acentuar com o tempo.
Este risco resultou da significativa dificuldade financeira do devedor, ou por
separação conjugal ou por falecimento de um dos progenitores; ou por
insolvência pessoal ou inexistência de bens penhoráveis, ou pelo não
pagamento ou incumprimento no pagamento da amortização da dívida
acordado, entre outras).
Uma vez que o valor em causa era relevante foi feita a correção através de
resultados transitados. Ainda assim, é intenção continuar a fazer todos os
esforços, com vista à recuperação desses valores, caso a situação familiar se
venha a reverter, por exemplo em caso de uma eventual admissão de outro(a)
filho(a) na instituição.

A variação nos Capitais Próprios da ABEIV no biénio 2018/2019, deveu-se aos
resultados terem sido deficitários e à variação acima mencionada.
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BALANÇO
Rubricas

2018

2019

Var.

Variação
Valor (€)

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis

773 153,52

705 068,73

-8 ,8 1%

Activos Intangíveis

6 246,28

5 890,22

-5,70 %

Investimentos financeiros

9 761,50

12 569,40

2 8 ,77%

-68 084,79
-356,06
2 807,90

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Subtotal
789 161,30

723 528,35

-8 ,3 2 %

-65 632,95

Activo corrente
Inventários

5 589,40

7 333,35

3 1,2 0 %

Clientes e Utentes

10 487,93

6 957,91

-3 3 ,6 6 %

Outras contas a receber

51 440,66

50 278,93

-2 ,2 6 %

Diferimentos

21 206,78

15 078,44

-2 8 ,9 0 %

Subtotal

500 329,54
589 054,31

636 716,14
716 364,77

Total do activo

1 378 215,61

1 439 893,12

Caixa e depósitos bancários

2 7,2 6 %

1 743,95
-3 530,02
-1 161,73
-6 128,34
136 386,60

2 1,6 1%

127 310,46

4 ,4 8 %

61 677,51

FUNDOS PA T RI M ONI A I S
Fundos

60 041,47

60 041,47

0 ,0 0 %

Reservas

635 649,30

635 649,30

0 ,0 0 %

Resultados transitados
Outras variações de fundos patrimoniais

194 330,75
60 663,42

181 853,62
68 871,96

950 684,94

946 416,35

-0 ,4 5%

-4 268,59

-12 477,13

10 464,57

-18 3 ,8 7%

22 941,70

Total do capital próprio

938 207,81

956 880,92

1,9 9 %

18 673,11

Subtotal

0,00

0,00

100 264,80

140 036,82

3 9 ,6 7%

50 510,07

52 951,90

4 ,8 3 %

289 232,93

290 023,48

0 ,2 7%

39 772,02
2 441,83
790,55

Subtotal
Resultado liquido do exercicio

-6 ,4 2 %
13 ,53 %

0,00
0,00
-12 477,13
8 208,54

PASSIV O
Passivo não corrente
0,00

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes publicos
Outras contas a pagar
Subtotal

440 007,80

483 012,20

9 ,77%

43 004,40

Total do Passivo

440 007,80

483 012,20

9 ,77%

43 004,40

Total dos fundos patrim oniais e do passivo

1 378 215,61

1 439 893,12

4 ,4 8 %

61 677,51
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10.3 - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS
Propõe–se à Assembleia que o resultado líquido positivo de 10.464,57 € seja
transferido para Resultados Transitados.
11 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ano de 2019 encerra mais um capítulo na vida da instituição. Este elenco de
Órgãos Sociais terminou o seu mandato e nova equipa foi eleita para se
responsabilizar pela gestão da ABEIV, pela regularidade e controlo do seu
funcionamento.
Será imperativo agradecer o esforço voluntário da equipa que findou as
responsabilidades, muitos deles que o faziam há mais de um mandato. Neste
momento novo grupo de dirigentes procura, como sempre foi no passado,
manter o equilíbrio desta instituição essencial para a comunidade de Vialonga
e, se possível, aumentar a sua presença e apoio a associados e vialonguenses em
geral.
Ao estarmos a passar por um problema complicado (COVID-19), em que não
sabemos a duração e repercussões futuras, desejamos reconhecer o apoio
fundamental dos trabalhadores desta casa, que em momentos difíceis como este
mostraram a sua fibra e dedicação ao outro, não se negando ao trabalho. A
maioria deles teve um comportamento ímpar, ajudando a consolidar o nome da
Associação para o Bem Estar Infantil da Freguesia de Vialonga. E a história não
se apaga, regista-se.
12 – AGRADECIMENTOS
Agradecemos o esforço e empenho de todos os continuam ao lado desta
Instituição, nomeadamente:
- Instituto de Segurança Social;
- ISS Delegação de Vila Franca de Xira;
- Utentes e Sócios da ABEIV;
- Câmara Municipal de Vila Franca de Xira;
- Junta de Freguesia de Vialonga;
- Banco Alimentar Contra a Fome;
- Instituto do Emprego e Formação Profissional - Centro Emprego de Vila
Franca de Xira;
- Agrupamento de Escolas de Vialonga e a cada uma das Escolas que o
compõem;
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- Associação de Pais e Encarregados de Educação dos JI e EB nº 1 de Vialonga;
- Grupo Desportivo de Vialonga;
- Sociedade Recreativa da Granja;
- Bombeiros Voluntários de Vialonga;
- Trabalhadores e Órgãos Dirigentes da ABEIV;
- Mecenas que apoiam a instituição, em especial o CAT.
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