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ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DA ZONA DAS FONTAÍNHAS 
Instituição Particular de Solidariedade Social 

Rua do Sol, n.º 14 
4000-527  PORTO 
NIPC: 501634541 
 
 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

CONTAS DO ANO DE 2019 
 
 
No cumprimento das obrigações legais e estatutárias, elabora-se e submete-se à apreciação 
dos órgãos competentes o presente Relatório relativo às contas do ano de 2019 da 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE DA ZONA DAS FONTAÍNHAS. 
 
1.  INTRODUÇÃO 

Credenciada como IPSS desde Novembro de 2003, a Associação tem vindo a orientar a 
sua actividade fundamentalmente para o apoio e integração social de crianças e jovens 
da zona das Fontaínhas. 

Tal como nos anos precedentes, foi elaborado e executado no âmbito da acção social 
referida, um vasto plano de actividades que compreendeu, nomeadamente, o apoio ao 
estudo e promoção do sucesso escolar, o estímulo da leitura e da escrita, a promoção de 
actividades desportivas, eventos relacionados com as épocas festivas, visitas de âmbito 
lúdico-pedagógico e a celebração de datas evocativas. 

Foi finalmente conseguido o desiderato por que se lutou durante alguns anos, no que 
concerne à mudança de instalações, e a Associação já se encontra a funcionar desde 
finais de 2019 num outro espaço cedido pelo Município do Porto, dentro do mesmo 
edifício mas com outras e melhores condições para o exercício da actividade. 

 

2. RENDIMENTOS  

Os rendimentos do período totalizaram € 79.907,33, com a seguinte discriminação: 
 

Quotas dos utilizadores………………………………… €      20.155,77 

Quotizações e jóias………..……………………………. €        53,50 

Patrocínios e colaborações….…..…………………….. €      467,01 

Subsídios e doações:   

- Subsídios de entidades públicas:   

          - Instituto da Segurança Social …………….. € 50.853,60 

- Doações …………………………………………….. €   8.307,45 

Outros rendimentos e ganhos………………………….. €             70,00 
 
O valor registado representa um acréscimo de 6,4% comparativamente com o ano 
precedente. 
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3. GASTOS  

Os gastos incorridos no período, comparativamente com 2018, registaram as seguintes 
variações: 

 
 2019 2018  Variação 

Custo das matérias consumidas 8.728,49 7.783,21 +12,1% 

Fornecimentos e serviços externos 11.489,09 8.232,76 +39,6% 

Gastos com o pessoal 50.230,08 48.078,36 +4,5% 

Gastos de depreciação e amortização 1.618,20 3.162,90 -48,8% 

Outros gastos e perdas 5.556,34 5.603,10 -0,8% 

Total 77.622,20 72.860,33 +6,5% 

 
 

4. INVESTIMENTO 

O investimento no período cifrou-se em 3.000 euros e incidiu exclusivamente na 
aquisição de equipamento administrativo e de apoio aos utentes.  

5. PESSOAL 

Não se registaram entradas nem saídas de trabalhadores, pleo que o quadro de pessoal 
permanece com 4 efectivos. 

Os gastos com o pessoal, no total de € 50.230,08, discriminam-se como segue: 

Remunerações ………….…….…………………………….. € 41.384,61 

Encargos sobre remunerações ..………………………….. € 8.407,45 

Seguro de acid.de trabalho e doenças profissionais ……. € 438,02 

 
6. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 

A situação económica e financeira da Associação continua estável e tudo se fará para 
que assim permaneça, não obstante os possíveis efeitos de natureza económica e social 
decorrentes da terrível pandemia instalada a nível mundial. 

 
7. RESULTADO E PROPOSTA DE APLICAÇÃO  

As contas de 2019 evidenciam um resultado líquido positivo de € 2.285,13, que se 
propõe seja transferido para a conta de Resultados Transitados 

  
                         Porto, 29 de Maio de 2020 

         A DIRECÇÃO 
 
 
                                                                                            José Carlos Alcarva – Presidente   
 
 
                                                                                 Carlos António Silva Cardoso Major – Tesoureiro     

 
 

António Luis da Costa Teixeira - Secretário    


