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EM NOME DA DIREÇÃO...
Fazer o balanço de um ano nesta missão de ir ao
encontro das pessoas em condição de sem-abrigo e com elas
reconstruir sentidos de vida é sempre desafiante e árduo tal
o grande e diverso número de experiências que ocorreram.
Queremos no entanto, elencar alguns dos momentos
que foram representativos da forma como tentámos
estar atentos às necessidades das pessoas bem como às
oportunidades para melhor as servir.
Assim, em 2018, demos mais um passo alargando
a intervenção ao concelho da Amadora e, com a ajuda
da autarquia, foi possível reforçar o trabalho de rua ali
desenvolvido com um espaço de atendimento. Desta forma
procurámos oferecer a possibilidade de um atendimento
sem que as pessoas tivessem que se deslocar a Lisboa.
Na Damaia conseguimos reabilitar aquele que foi o
primeiro apartamento da Comunidade e transformá-lo
em apartamento de alojamento temporário! Finalmente
conseguimos complementar o trabalho de rua e de
acompanhamento feito pelas equipas e Espaço Aberto
ao Diálogo com a hipótese de alojamento para as pessoas
que connosco iniciam o seu processo de inserção social.
Assim materializámos também uma das respostas mais
necessárias e elencadas na Estratégia Nacional da qual
fazemos ativamente parte. Este projeto foi possível graças
aos apoios da Tabaqueira e da Porto Bay Hotels a quem
agradecemos profundamente.
Seguindo a estratégia de desenvolver uma cultura
de melhoria contínua, conseguimos obter mais uma
certificação de duas respostas, desta vez o Centro de Fátima
e o apartamento de reinserção de Leiria. Embora um sistema
de gestão da qualidade não seja um fim em si mesmo,
queremos por este meio evidenciar de forma fidedigna o
que fazemos bem e, ao mesmo tempo, identificar os aspetos
a melhorar para melhor cuidar todos os dias as pessoas que
apoiamos.
Desafiados permanentemente pelas diminutas
possibilidades de autonomização dos utentes que cuidamos,
arriscámos e lançámos o projeto “Frescos comVida”.
Através deste negócio social não só podemos potenciar
e explorar os recursos que temos em termos de área
agrícola, como estamos a criar também oportunidades de
emprego e mais uma área ocupacional para os utentes em
tratamento e em processo de capacitação. Em simultâneo
contribuímos ativamente para um desenvolvimento mais
sustentável praticando uma agricultura em modo biológico
e proporcionamos aos nossos clientes e parceiros a
possibilidade de consumirem produtos de qualidade e mais
saudáveis.
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“Mais um ano que terminou e não podemos
deixar de agradecer toda a colaboração. Embora
estes números não espelhem a bondade, a angústia, a
compaixão e especialmente a ALEGRIA que recebemos
em dar um pouco de nós, o nosso muito OBRIGADO
face ao muito que colhemos.”
Horácio Félix
Presidente da Direção

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018

A COMUNIDADE

A Comunidade Vida e Paz, enquanto organização
ereta canonicamente, rege-se pelos princípios da
Doutrina Social da Igreja Católica, mas que são princípios
universais. Deste modo, para nós o mais importante e
central é a Dignidade da Pessoa Humana, com particular
atenção às mais pobres e socialmente excluídas ou
vulneráveis, independentemente da sua etnia, credo ou
nacionalidade. Tendo sempre como finalidade a construção
do Bem Comum, a nossa ação visa a Solidariedade e
a Justiça Social e será realizada tendo como referência
fundamental, interna e externamente, o princípio da
Subsidiariedade.
Missão
Ir ao encontro e acolher pessoas em condição de
sem-abrigo ou em situação de vulnerabilidade social,
ajudando-as a recuperar a sua dignidade e a (re)construir
o seu projeto de vida, através de uma ação integrada de
prevenção, reabilitação e reinserção.

Visão
Pretendemos ser uma organização de referência
na criação e dinamização de respostas às necessidades e
potencialidades das pessoas em condição de sem-abrigo
ou em situação de vulnerabilidade social.
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Valores
A Comunidade inspira-se e orienta-se pela Doutrina
Social da Igreja e sustenta-se nos seguintes valores:
•

Esperança

•

Comunidade

•

Equidade

•

Solidariedade

•

Verdade

•

Compromisso

•

Tolerância

•

Espiritualidade

•

Compaixão

•

Gratidão
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Patriarcado

Assistente Espiritual

Conselho Geral

Conselho Fiscal

Direção

Diretor Geral

Serviços
Centrais

Espaço Vasco
Neves

Serviços
Técnicos
Voluntariado
Desenv.
autonomia e
inserção

Espaço
Aberto ao
Diálogo
Equipa
intervenção
direta
Equipa
técnica de
rua

Serviços
Admin.
Financeiro
e Apoio

Apartamento
Damaia

Gestão e
desenv. de
pessoas

Equipa
intervenção
Amadora

Comunicação

Centro de
Fátima

Centro
Quinta do
Espírito Santo

Centro
da Tomada

Comunidade
Terapêutica

Comunidade
Inserção

Comunidade
Terapêutica

Apartamento
Reinserção
Leiria

Residência
Autónoma
Saúde Mental

Comunidade
Inserção

Espiritualidade
e formação para
os valores

Espiritualidade e
formação para os
valores

Espiritualidade
e formação para
os valores
Gestão da
qualidade
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Apartamento
Odivelas

Apartamento
Venda do
Pinheiro

Apartamento
Torres Vedras

Apartamento
Parede

Espiritualidade e
formação para os
valores

Espiritualidade e
formação para os
valores

01. GESTÃO DE PESSOAS
PROFISSIONAIS
VOLUNTÁRIOS

A Comunidade tem profissionais e voluntários
que diariamente colaboram para que a sua missão
seja ao serviço dos que mais precisam, tendo como
lema “Cuidar de quem cuida.”

127
Profissionais

605
Voluntários
regulares

831
Voluntários
empresariais
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01. GESTÃO DE PESSOAS
PROFISSIONAIS

Em 2018, a Comunidade Vida e Paz contou com um
conjunto de profissionais dedicados ao cumprimento da
missão, formado por 127 colaboradores.
Do universo de 127 colaboradores, 83% têm vínculo
de contrato de trabalho e 51% são do género masculino.
Na sua maioria, os nossos profissionais estão enquadrados
na faixa etária dos 41-50 anos de idade.

Em termos de formação profissional, 45% dos
colaboradores realizaram mais de 35 horas de formação
ao longo do ano, sendo o maior volume de formação do
tipo técnico obtendo uma percentagem de 76% do volume
total de formação. O valor total do volume de formação,
interna e externa, no ano de 2018, foi de 3.599 horas.
Horas de formação

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500

Tipo de vínculo
8%

Prestação de serviços

9%

Estágio profissional/emprego inserção
Vínculo contratual

2.786

2016
83%

3.599

3.587

2017

2018

Caracterizando também a nossa essência e
apostando em equipas motivadas, no ano de 2018 foram
realizadas 46 atividades de team building com uma taxa
média de participação de 69% dos colaboradores.

Ao nível da caracterização funcional é possível
observar que 50% dos colaboradores têm um grau
literário equivalente ou superior a Licenciatura.

Taxa de satisfação geral dos colaboradores

Habilitações literárias
Ensino básico

48

Ensino secundário

16

80

Licenciatura

51

60

Mestrado

11

40

Doutoramento

100

20

1

0
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54%
32%
12%
2%
Nada
Pouco Satisfeito Muito
Satisfeito satisfeito
satisfeito
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01. GESTÃO DE PESSOAS
VOLUNTÁRIOS

No ano de 2018, a Comunidade geriu 605
voluntários e foram integrados nas várias respostas 57
novas pessoas, tendo a maior parte sido direcionada para
as equipas de rua e confeção das ceias. Ao longo do ano
registaram-se 42 saídas.
Número de voluntários
800
700

580

590

605

2017

2018

600
500
400
300
200
100
2016

Foram realizadas quatro reuniões de coordenadores
nas quais estiveram presentes 220 coordenadores e vicecoordenadores.
Participaram 505 voluntários em 56 ações de
formação e ao encontro de voluntários compareceram 74
pessoas.
O voluntariado empresarial tem, de ano para
ano, assumido cada vez um maior destaque. Ao longo
do ano contou com a colaboração de 41 empresas,
contemplando 831 colaboradores que integraram 5 áreas
de voluntariado (Equipas de rua, confeção das ceias,
banco de roupa, Frescos ComVida e Festa de Natal). As
empresas colaboraram também através da realização de
campanhas de angariação de bens e vestuário.
Na 30ª Festa de Natal, a Comunidade contou com
a participação de 1.444 voluntários, dos quais muitos
já contribuem regularmente para a instituição, outros
vieram especificamente para apoiar a Festa e ainda
outros que vieram por intermédio da sua empresa, tendo
sido considerado voluntário empresarial.

Taxa de satisfação geral dos voluntários
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56%
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40%
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4%

Pouco
satisfeito

Satisfeito

Muito
satisfeito

02. INTERVENÇÃO DE RUA
EQUIPAS DE RUA
ESPAÇO ABERTO
AO DIÁLOGO
FESTA DE NATAL
A Comunidade vai ao encontro e acolhe as pessoas
em situação de sem-abrigo de forma a encontrar a
resposta social mais adequada às suas problemáticas.

430

Pessoas
contactadas na
rua

622

Encaminhamentos

140.000

Ceias
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02. INTERVENÇÃO DE RUA
EQUIPAS DE RUA

EQUIPAS DE RUA VOLUNTÁRIAS

As problemáticas dominantes relativamente
às pessoas em situação de sem-abrigo contactadas
pelas equipas de rua estão na maioria dos casos
associadas a comportamentos aditivos (alcoolismo e/ou
toxicodependência), problemas de saúde mental devido a
consumos, falta de rede de suporte e desemprego.
Resultante desta abordagem na rua, a Comunidade
registou 103 sinalizações, ou seja, casos de pessoas com
interesse em receber acompanhamento individualizado
através da equipa técnica do Espaço Aberto ao Diálogo.

A intervenção que a Comunidade Vida e Paz
desenvolve na rua assenta numa relação de proximidade
entre os voluntários e as pessoas em situação de semabrigo recorrendo à distribuição de uma ceia e outro
tipo de necessidades/bens que favoreçam o contacto,
motivação e a confiança necessária para um posterior
acompanhamento psicossocial.
As equipas de rua garantem a presença em cerca
de 100 locais, cobrindo 11 freguesias de Lisboa, o que
representa cerca de 50% do total de freguesias da cidade
e assegura ainda acompanhamento na Amadora.
Com base nesse pressuposto e assumindo sempre
que os números refletem uma visão redutora do
efetivo trabalho de presença, relação e humanismo, a
Comunidade acompanhou diariamente uma média de
430 pessoas a quem forneceu 140.000 ceias. Face
aos dois últimos anos, o número de pessoas apoiadas
manteve-se constante de 2017 para 2018, registando-se
um decréscimo de 2% se comparado com o ano de 2016.

Número médio de pessoas contactadas por dia

500

450

430

“Antes de iniciarmos mais uma volta,
questionamos o porquê de aqui estarmos.
Porque é que deixamos a nossa família,os
nossos amigos, o nosso conforto e nos dispomos
a ir ao encontro de pessoas em situação de semabrigo?
Respeitamos nós a desigualdade?
Seremos nós altruístas?
Pretendemos melhorar um pouco mais a
sociedade onde vivemos?
Ou queremos conhecer o outro?
Chegar ao seu coração? E o nosso?
Que sentimentos temos quando vamos ao
encontro do outro?”
José Melato

430

400
300
200
100
2016

2017

2018
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02. INTERVENÇÃO DE RUA
EQUIPAS TÉCNICAS DE RUA

EQUIPA TÉCNICA DE RUA

EQUIPA TÉCNICA DE RUA

LISBOA

AMADORA

No âmbito do Programa Municipal para as pessoas
em situação de sem-abrigo, a equipa técnica de rua
constituída por profissionais da Comunidade, identificou
223 casos nas freguesias de Alvalade, Arroios, Areeiro,
Avenidas Novas e Santo António (área geográfica atribuída
à Comunidade Vida e Paz pela Câmara Municipal de
Lisboa).
As zonas com maior incidência de pessoas situam-se
nas freguesias de Arroios e Santo António e mais de 25%
refere estar na rua há mais de 2 anos. Na sua maioria são
homens, em idade ativa.
Decorrente do acompanhamento técnico prestado,
mais de 50% dos casos foram considerados encerrados
por diversos motivos, salientando-se que a cerca de 40%
foi providenciado alojamento através de várias parcerias
estabelecidas, 35% das pessoas desapareceram do seu
local de pernoita e 14% foram encaminhados para uma
resposta de reabilitação terapêutica.

A Comunidade propôs-se consolidar a sua
intervenção no concelho da Amadora através de um
protocolo com o Município destacando um técnico para
intervenção com pessoas em situação de sem-abrigo com
e sem problemas de dependência.
O apoio da instituição passou pela participação na
unidade móvel da Amadora em colaboração com um
técnico da Câmara, com o objetivo de criar uma relação
de confiança com as pessoas para posteriormente fazer
o respetivo atendimento e monitorização as mesmas em
espaço físico cedido pela Câmara.
Em 2018 foram atendidas um total de 150 pessoas,
sendo que destas, 50 com regularidade, resultando
em 40% de integrações numa resposta social de
caráter definitivo, isto é, em Comunidade Terapêutica e
Comunidade de Inserção.

Encaminhamentos

Internamento
Detenção Óbito
hospitalar
1%
4%
1%
6%
Regresso ao país/
cidade de origem
14%
Reabilitação

40%
Alojamento

35%
Desaparecimento do
local de pernoita
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02. INTERVENÇÃO DE RUA
ESPAÇO ABERTO AO DIÁLOGO

O Espaço Aberto ao Diálogo disponibiliza às pessoas
em situação de sem-abrigo ou em vulnerabilidade
social, acompanhamento técnico, refeições e atividades
ocupacionais numa perspetiva de encontrar a resposta
social mais adequada à sua problemática decorrente
do diagnóstico e avaliação efetuada pela equipa de
profissionais.
Em 2018 frequentaram o Espaço Aberto ao Diálogo
723 pessoas, o que significa um acréscimo de mais de
20% face aos dois últimos anos.

Número de utentes atendidos

800

723

700
600

583

591

500

A nacionalidade portuguesa continua a ser a
predominante com 91% e as problemáticas das pessoas
com maior relevância continuam a ser a toxicodependência
com 26%, o alcoolismo com 19% e o desemprego com
18%.
Continua a evidenciar-se as baixas habilitações
literárias das pessoas, com mais de 50% a apresentar uma
escolaridade até ao 2º ciclo.
No que se refere ao número de encaminhamentos
efetivos, 86% das pessoas viram a sua situação conduzida
para uma resposta social mais definitiva, tendo resultado
em 427 seguimentos para uma entidade externa e 195 para
um dos Centros da Comunidade Vida e Paz, totalizando
622 encaminhamentos.
Mais de 50% dos utentes que frequentaram o Espaço
Aberto ao Diálogo vieram até à Comunidade pelo passapalavra,o que realça a importância de ir ao encontro de
cada pessoa, cultivando uma relação de proximidade e
empatia através das equipas voluntárias e técnicas de rua
e dos profissionais do Espaço Aberto ao Diálogo.

400
300

Proveniência dos utentes

200

5%

Passa-palavra

12%

100

Outras instituições

0

2016

2017

2%

2018

7%

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
ATENDIDA

Serviços públicos
ET's/U. Alcoologia
Festa de Natal

13%

Do número total de utentes atendidos, 83%
recorreram pela primeira vez a esta resposta e a
esmagadora maioria, 99%, é do género masculino. A faixa
etária com maior peso situou-se entre os 45-54 anos, o que
gera desafios mais exigentes ao nível de empregabilidade
e também dos próprios encaminhamentos.
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Equipa de intervenção direta

2%
57%

3%

Procura direta
Equipas de rua
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02. INTERVENÇÃO DE RUA
FESTA DE NATAL COM AS PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE SEM-ABRIGO
A 30ª Festa de Natal com as pessoas em situação
de sem-abrigo marcou o início da celebração do 30º
aniversário da Comunidade. Durante os 3 dias da Festa,
os convidados puderam disfrutar de inúmeros serviços
que habitualmente não recorrem e do conforto e apoio
dado 1.444 voluntários.
A Festa recebeu 1.325 convidados a quem foram
servidas 3.130 refeições ao longo dos dias 21, 22 e 23 de
dezembro. 2018 foi o ano em que compareceram menos
pessoas à Festa, com um descida de 11% em relação ao
ano anterior. Nos últimos três anos tem-se verificado
uma diminuição do número de presenças, o que pode
estar a resultar de uma aparente estabilização do número
de pessoas em situação de sem-abrigo, mas também da
estratégia que tem sido adotada de reservar dois dos três
dias da Festa preferencialmente para as pessoas que a
Comunidade contacta diariamente.
As áreas que tiveram uma maior procura por
parte dos convidados foram a saúde que somou 658
atendimentos que se traduziram em vacinação,
rastreios, consultas e primeiros socorros, o cabeleireiro
com 442 presenças, a cidadania com 334 atendimentos e
a área da roupa que distribuiu 4.318 peças de vestuário e
calçado.
De notar ainda que 71 pessoas recorreram aos
técnicos da Comunidade Vida e Paz a solicitar apoio. Este
acompanhamento pode ser a diversos níveis, sendo o
principal objetivo retirar as pessoas em situação de semabrigo da rua.
Número de presenças na Festa de Natal

Todo este trabalho só foi possível graças à
colaboração de inúmeras empresas, estabelecimentos
de ensino e entidades parceiras que se associaram a este
evento, realçando a Reitoria da Universidade de Lisboa e
Serviços de Ação Social, a Câmara Municipal de Lisboa
e a Junta de Freguesia de Alvalade, na área da saúde a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo,
o Centro Hospitalar de Lisboa Norte, a Direção Geral de
Saúde, o INEM, o Centro de Diagnóstico Pneumológico
Dr. Ribeiro Sanches, o Grupo Português de Ativistas sobre
Tratamentos de VIH/SIDA, a Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa e na área da cidadania, o Instituto
da Segurança Social, o Instituto dos Registos e Notariado,
a Agência para a Modernização Admnistrativa, a Santa
Casa da Misericórdia de Lisboa, o Centro Nacional de
Apoio ao Imigrante, a Associação Pro Bono e a Faculdade
de Direito.

2000
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1500

1.325

1000

500

0

2016
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“No mesmo dia da Festa da Comunidade, dei
por mim na situação de sem-abrigo. Um momento
triste na história da minha vida… mas, no meio
de alguma tristeza dei por mim envolvido numa
Festa…”
Convidado na Festa de Natal

2018
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03. COMUNIDADES
TERAPÊUTICAS
CENTRO DE FÁTIMA
CENTRO DA TOMADA

O programa de reabilitação centra a sua
intervenção na pessoa, entendendo-a enquanto
agente da sua própria transformação.

265
Pessoas integraram
programa de
reabilitação

157
Admissões

80
Pessoas concluíram
o Programa
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03. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
CENTRO DE FÁTIMA

Com capacidade para acolher 70 pessoas, a
Comunidade Terapêutica de Fátima dedica-se à
reabilitação de pessoas com adições com ou sem doença
mental para frequência em regime residencial de um
programa terapêutico com duração média de 12 meses.
O ano 2018 ficou marcado pela obtenção da
certificação de qualidade EQUASS que exigiu da equipa
de profissionais um esforço acrescido que implicou,
por sua vez, alterações ao nível de metodologias e de
instrumentos. Esta atribuição e reconhecimento deveu-se
também ao apoio da Fundação Montepio, à validação da
APQ e à ajuda na capacitação por parte da AFID.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
ATENDIDA
No que diz respeito à caracterização dos utentes,
destaca-se a subida percentual de casos com doença mental
associada – “duplos diagnóstico”, que passaram de 12%
em 2017 para 18% em 2018. Embora a Comunidade tenha
recebido 25 utentes com proposta para programa de duplo
diagnóstico e enquanto tal financiados pelo Ministério da
Saúde, no decurso do ano foram identificados pela equipa
técnica mais 14 casos, ou seja, 28% do total de utentes
atendidos tinha patologia mental associada. Já em relação
aos casos de alcoolismo manteve-se nos 38%, enquanto
que baixou em 5% os casos de toxicodependência.

Utente por tipo de programa

Longa duração

9%
18%

43%

Duplo diagnóstico
Alcoolismo
Toxicodependência

O Centro acolheu um total de 141 utentes,
equivalente a uma taxa de ocupação aproximada de 78%.
Comparativamente aos dois últimos anos, 2018 foi o ano
em que ocorreram menos entradas de utentes com uma
descida de 10% desde 2016.
Do total de utentes que estiveram na Comunidade
Terapêutica registaram-se 93 saídas, sendo que destas,
44% referem-se a programas concluídos com sucesso.

18

38%

A média de idades situou-se nos 44 anos, sendo que
mais de 68% dos utentes atendidos tem mais de 40 anos.
No que respeita à escolaridade, 37% dos utentes atendidos
apresentou o 3º ciclo do ensino básico, 23% o ensino
secundário, 23% tinha habilitações iguais ou inferiores ao
1º ciclo, 10% tinha o ensino secundário e os restantes 7%
licenciatura.
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03. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
CENTRO DE FÁTIMA

INTERVENÇÃO
No âmbito da intervenção foram realizados 5.077
atendimentos nas áreas de aconselhamento, serviço
social e psicologia, o que significa que, em média, cada
utente teve 37 atendimentos. A saúde é outra área que
está a ter cada vez mais impacto no trabalho efetuado
pelas equipas técnicas, pois devido à condição física
dos utentes, os mesmos socorrem-se cada vez mais
deste tipo de serviços. Em 2018, foram contabilizadas
um total de 1.186 consultas, das quais 927 internas
e 259 a nível externo. Considera-se que o serviço de
Enfermagem da Comunidade tem sido uma maisvalia no acompanhamento e prestação de cuidados
mais individualizados, que permitiu dar resposta a
necessidades de 86 utentes.
O desenvolvimento de competências e a formação
dos utentes em tratamento é uma preocupação acrescida
devido à baixa escolaridade da maioria.
Em 2018, 74 pessoas frequentaram as oficinas do
Centro, o que corresponde a mais de 50% da população
atendida. A marcenaria foi a oficina que teve maior
frequência mensal de utentes, no entanto as oficinas
que evidenciaram uma maior aquisição de competências
foram as do artesanato e informática.

Frequência média mensal
Marcenaria

86%

Artesanato

78%

Eletrotecnia

78%

Informática

66%

Foram registadas 27 integrações no mercado de
trabalho. Dos utentes que terminaram o programa de
reabilitação com sucesso, 53% tem um trabalho estável,
3% encontra-se a estudar ou em formação profissional,
17% foram encaminhados e mantêm-se na Comunidade
de Inserção, 8% estão desempregados e cerca de 20% é
desconhecida a sua situação profissional.

O follow up após a saída dos utentes é também uma
das áreas de intervenção da Comunidade. Foi realizado
o XIII Encontro Anual de ex-utentes, que contou com
a presença de 65 pessoas. Pretendeu-se celebrar e
reconhecer o mérito e esforço que tem sido colocado para
alcançar uma melhoria da sua qualidade de vida e, ainda,
a aplicação dos questionários do SICAD, organismo que
presta Serviço de Intervenção nos Comportamentos
Aditivos e nas Dependências.
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03. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
CENTRO DA TOMADA

A Comunidade Terapêutica da Tomada tem
capacidade para acolher 65 utentes com diagnóstico de
adição com ou sem doença mental cuja finalidade passa
pelo tratamento da dependência com vista à reintegração
na sociedade.

Saídas de programa com sucesso
40

40

35

34

2016

2017

35
30
25
20
15
10
5
0
2018

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
ATENDIDA

O número total de utentes atingiu o melhor resultado
dos últimos dois anos, tendo a equipa técnica acolhido
124 utentes, o que traduz uma taxa de ocupação de
77%. Em relação aos utentes que integraram o programa
de reabilitação no decorrer de 2018, registaram-se 72
entradas, correspondendo a um aumento de cerca de
20% face a 2016.
Foram assinaladas 71 saídas em 2018, e destas,
40 foram concluídas com sucesso. Tomando como base
os dois últimos anos, houve um aumento de 15% no
indicador das saídas de programa com sucesso, o que
reflete uma intervenção técnica mais eficaz.

Relativamente à problemática dominante nos utentes
admitidos em 2018 e, contrariamente ao que se verificou
em 2017, existiu um grande equilíbrio no que se refere às
adições, com 44% casos de toxicodependência e 43% de
alcoolismo. Os restantes 13% dizem respeito a programas
de duplo diagnóstico (adição e doença mental).
A média de idade dos utentes situou-se nos 48 anos e
81% tinha apenas até ao 3º ciclo do ensino básico.
Problemática dominante dos utentes
13%

44%

43%
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03. COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
CENTRO DA TOMADA

INTERVENÇÃO
Das atividades inerentes ao programa de reabilitação
sobressaem os 288 grupos terapêuticos e e as 100 palestras
temáticas.
Foram efetuados um total de 2.437 atendimentos
nas áreas de aconselhamento, serviço social e psicologia,
o que significa que, em média, cada utente teve cerca
de 20 atendimentos. Em termos de serviços de saúde,
internamente, esta resposta social anotou 756 consultas
de clínica geral e 326 de psiquiatria.
A formação ocupacional abrangeu 108 utentes,
realçando que mais de 50% estiveram implicadas nas
várias oficinas do Centro: artes gráficas, jardinagem e
agricultura e carpintaria.

Digno de registo são os 68 utentes que tiveram 1.200
horas de formação numa das oficinas da Comunidade,
sendo que a mais frequentada foi a oficina de artes gráficas.
Foram registadas 9 integrações no mercado de
trabalho, sendo que destas, 2 são por via de medidas de
apoio do IEFP.
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Nº utentes
Artes gráficas

25

Agricultura
jardinagem

24

Carpintaria
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“Passei dias difíceis e amargos como
qualquer adito. Foram anos perdidos no mundo
da droga e do álcool que me fizeram um dia
destroçar toda a minha vida.
Farto de sofrer e dos desgostos que dei a
quem me amava, um dia decidi que queria ser
feliz. Foi então, que pedi ajuda à Comunidade
Vida e Paz.”
Ex-utente

04. COMUNIDADES
DE INSERÇÃO
CENTRO DA TOMADA
CENTRO DA QUINTA
DO ESPÍRITO SANTO

O desenvolvimento de competências é feito com
base nas potencialidades e necessidades de cada
pessoa, procurando dar as ferramentas para a sua
autonomização.

140
Pessoas integraram
programa de
reinserção

60
Admissões

31
Pessoas concluíram
o Programa
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04. COMUNIDADES DE INSERÇÃO
CENTRO DA TOMADA

A Comunidade de Inserção, criada em 2006, tem
capacidade para 21 utentes. Esta resposta destinada
a possibilitar a plena autonomização das pessoas, a
capacitação e treino profissional é indispensável para uma
reintegração social bem sucedida. É, em grande medida,
uma resposta complementar à Comunidade Terapêutica,
por onde passa grande parte dos utentes que concluíram
o programa terapêutico.
Comparativamente aos dois últimos anos, em 2018
registou-se um maior número de utentes na resposta
social, com um total de 43 pessoas. No decorrer do ano
de 2018 foram admitidos 28 utentes e os restantes 15
vieram ainda do ano 2017. Concluíram o programa de
inserção 16 utentes e 1 saíu sem estar programado.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
ATENDIDA
A média de idade dos utentes esteve nos 53 anos, o
que requer maiores desafios ao nível da sua autonomização
e reintegração no mercado de trabalho. A agravar este
facto surge a baixa escolaridade, uma vez que 80% apenas
concluiu o 1º ciclo do ensino básico.
A esmagadora maioria dos utentes, 90%, que
frequentaram esta resposta não tinham qualquer rede
de suporte e mais de metade deles tinha como recurso
financeiro prestação social para a inclusão.
Das 17 saídas registadas em 2018, 10 foram
encaminhadas para respostas externas à Comunidade
e cerca de 40% foi integrado no mercado de trabalho.
Somam-se ainda mais 7 colocações no mercado de
trabalho de utentes que ainda se encontravam na resposta
no final de 2018.

Número de utentes

50

43
39

Recursos financeiros dos utentes

39

40
12%

30
2%

9%

Reforma

12%
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Baixa
Prestação social

10
0

Pensão invalidez

2016

2017

Sem rendimentos

2018

A taxa de ocupação do Centro rondou os 85% e o
número médio de dias de internamento por utente foi de
151.
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65%
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04. COMUNIDADES DE INSERÇÃO
CENTRO DA QUINTA
DO ESPÍRITO SANTO
A Comunidade de Inserção do Centro Quinta do
Espírito Santo, com capacidade para receber 67 utentes,
destina-se a acolher utentes em idade ativa, que tendo ou
não frequentado as comunidades terapêuticas, careçam
de apoio com vista à inserção na sociedade.

Quanto à proveniência dos utentes admitidos na
Comunidade de Inserção, 78% veio do Espaço Aberto ao
Diálogo, 16% da Comunidade Terapêutica de Fátima, 3%
da Comunidade Terapêutica da Tomada e 3% teve outra
origem, o que significa que 97% do total das admissões
veio de uma resposta interna da instituição.
CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
ATENDIDA

Durante o ano de 2018, com uma taxa de ocupação
de 97%, esta resposta social acompanhou um total de 97
utentes, um número inferior ao ano passado (menos 19
pessoas), tendo contribuído para isso a diminuição do
número de saídas em 30%, que por sua vez originou um
decréscimo das novas entradas (32) em cerca de 40%.
Foram 15 as saídas com sucesso do Centro e 20 os utentes
que não concluíram o programa.
Saídas com sucesso

INTERVENÇÃO
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No que diz respeito às condições de saúde da
população acolhida, o quadro é amplo e pesado, registandose no mesmo indivíduo, em simultâneo, patologias do
foro orgânico e psiquiátrico. 98% dos utentes tinham pelo
menos 1 problema de saúde, 77% tinham pelo menos 3 e
35% tinham 5 ou mais problemas. Foram efetuadas 371
consultas internas de clínica geral, 144 consultas internas
de psiquiatria, e 512 consultas externas de especialidade.
Foram efetuados pela equipa técnica 2.939
acompanhamentos aos utentes nas área de psicologia,
serviço social e gestão de casos.
O serviço de desenvolvimento de competências
garantiu a participação de 33 pessoas em formação. Graças
ao contributo e empenho dos utentes e profissionais da
Comunidade, foi possível integrar 7 pessoas no mercado
de trabalho, 2 em medida de apoio e 5 com contrato
normal de trabalho.

17
15

2016

2017

A média de idade dos utentes que frequentaram
o Centro foi de 54 anos e apresentaram um nível de
habilitações escolares tendencialmente baixo, com 50%
dos utentes admitidos a terem até ao 1º ciclo de ensino
básico.
No que respeita à presença de retaguarda familiar
– existência de família que constitua suporte na vida do
utente nomeadamente através da manutenção relações
afetivas significativas, prestando apoio emocional e/ou
material, 62% dos utentes atendidos não têm retaguarda
familiar. No que se refere aos recursos financeiros próprios
para subsistência dos utentes, 51% não tem qualquer
tipo de rendimento; 36% recebe pensão de invalidez, 9%
prestação social para a inclusão, 2% baixa, 1% pensão de
velhice/reforma e 1% subsídio de desemprego.
81% dos utentes admitidos estavam em situação de
desemprego de longa duração, 13% desempregados há
menos de 3 anos, 3% tinha ocupação sem vínculo e 3%
tinha contrato de trabalho.

2018

25

05. APOIO À REINSERÇÃO
APARTAMENTOS
ACOMPANHAMENTO
PÓS-ALTA
MAPA
INCORPORA

No caso de necessidade de apoio, a Comunidade
acompanha as pessoas e mantém a continuidade
dos cuidados após alta dos Centros, de forma a criar
condições que proporcionem uma reinserção social e,
ao mesmo tempo, que previnam eventuais recaídas.

22
Autonomizações

57
Colocações no
mercado
de trabalho

62
Utentes
Apartamentos
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05. APOIO À REINSERÇÃO
APARTAMENTOS

A Comunidade dispõe de 7 apartamentos que se
destinam a apoiar a reinserção das pessoas após programa
de reabilitação e reinserção, com exceção do apartamento
de alojamento temporário, inaugurado em 2018, para
pessoas saídas da rua que se encontram em fase de espera
para admissão nos Centros.
Estas unidades de alojamento estão estrategicamente
localizadas (Leiria, Venda do Pinheiro, Torres Vedras, S.
Pedro da Cadeira, Parede, Damaia e Odivelas) próximas
dos Centros para que assim seja possível fazer uma
supervisão técnica necessária ao seu bom funcionamento.

Saídas de utentes

22

7

Dispensaram
apoio

Saída não
programada

“Ter uma chave de casa para entrar é mais
que suficiente para estar feliz…”
Utente apartamento

É de referir que, em 2018, foram inaugurados mais 2
apartamentos e alargado o número de vagas em uma das
unidades existentes, o que permitiu aumentar a capacidade
de resposta de alojamento para mais 7 pessoas.
Em 2018 beneficiaram 62 pessoas dos vários
apartamentos, número semelhante ao do ano anterior,
tendo 22 pessoas dispensado apoio habitacional
por já reunirem as condições necessárias para a sua
autonomização e, por diversos motivos, 7 pessoas tiveram
que sair sem estar previsto.
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Nº utentes
Apartamento Leiria

19

Apartamento
Venda do Pinheiro

14

Apartamento
Odivelas

9

Residência
Autónoma de
Saúde Mental

7

Apartamento
Torres Vedras

8

Apartamento
Damaia

3

Apartamento
Parede

2
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05. APOIO À REINSERÇÃO
ACOMPANHAMENTO PÓS-ALTA
MAPA/INCORPORA
ACOMPANHAMENTO PÓS-ALTA
Após o percurso num dos Centros da Comunidade
Vida e Paz, é possível continuar a beneficiar de apoio
pós-alta, garantindo suporte em vários serviços:
acompanhamento individual, apoio na gestão da
medicação, apoio na ocupação, alimentação, apoio social,
apoio na gestão do dinheiro, visitas domiciliárias, entre
outros. Em 2018, as equipas técnicas asseguraram este
acompanhamento a 69 pessoas e 7 delas dispensaram
apoio.

Nº utentes por resposta
Comunidade
Terapêutica Fátima

25

Comunidade de
Inserção Quinta do
Espírito Santo

38

Comunidade de
Inserção Tomada

6

MAPA
O projeto visa assegurar suporte psicossocial
e financeiro nos primeiros tempos do processo de
autonomização de pessoas que estiveram em condição
de sem-abrigo, sem apoio familiar, com baixo nível de
qualificação profissional e reduzidas experiências de
trabalho e, que tenham concluído com sucesso o programa
de reabilitação. O apoio a prestar visa a procura/obtenção
de formação profissional e emprego ou dos subsídios
públicos a que tenham direito; a solução dos problemas
do alojamento e da satisfação das necessidades básicas.
Em 2018 foi assegurado apoio a mais de 40
pessoas, com a procura de emprego e o acompanhamento
psicossocial a ser a área mais solicitada.
Graças ao apoio do BPI, no âmbito de uma
candidatura, foi possível atribuir
bolsas de apoio
financeiro a 7 pessoas num valor total de 2.602,84€
cobrindo despesas de alojamento, transporte e
alimentação de utentes em fase de reintegração.
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INCORPORA
O Programa Incorpora, financiado pela Fundação
LaCaixa e BPI, promove a empregabilidade de pessoas em
risco de exclusão social.
A Comunidade Vida e Paz, juntamente com mais 33
entidades sociais distribuídas pelos distritos de Lisboa,
Setúbal, Coimbra e Porto, implementou o programa em
Portugal e que conta já com 16 anos de experiência em
Espanha.
Desde julho de 2018, data em que foi assinado o
protocolo, foi necessária a presença em 27 reuniões dos
dois técnicos alocados ao programa, quer para reuniões
com as entidades parceiras, quer outras de natureza
interna.
Cabe ao técnico de acompanhamento atender os
beneficiários a fim de compreender se têm perfil de
empregabilidade e posteriormente, dar acompanhamento
para a reintegração no mercado de trabalho. Em 2018
o técnico registou 23 beneficiários na plataforma do
programa com perfil de empregabilidade, realizou 53
atendimentos e integrou 7 beneficiários.
O técnico de prospeção empresarial tem a
responsabilidade de encontrar empresas interessadas em
enquadrar nos seus quadros pessoas em risco de exclusão
social e assegurar todo o tipo de apoio que as empresas
necessitarem para acolher este tipo de população. Foi
possível visitar 12 empresas e recolher 9 ofertas de
trabalho durante o ano.

06. OUTRAS ATIVIDADES
PROJETO ESCOLAS
APOIO A FAMÍLIAS
CARENCIADAS
COMUNIDADE

A prevenção faz também parte da intervenção,
querendo a Comunidade alertar e sensibilizar para
problemas que conduzem à exclusão social.

26
Famílias
apoiadas

111
Pessoas
apoiadas

2.000
Alunos
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06. OUTRAS ATIVIDADES
PROJETO ESCOLAS
APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS
APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS

PROJETO ESCOLAS
Educar para os valores” é um projeto realizado em
parceria com estabelecimentos de ensino que queiram
ver abordadas temáticas que à Comunidade muito dizem
respeito: a toxicodependência, o voluntariado etc.
Proporciona aos jovens interessados experiências
concretas no exercício da solidariedade, traduzidas quer
na participação ativa no voluntariado quer na organização
de campanhas a favor das pessoas em situação de semabrigo.
Em 2018 o projeto colaborou com cerca de 20 escolas
que abrangeu um total de cerca de 2.000 alunos. Para
além do Projeto Escolas, 18 grupos colaboraram com a
instituição, sendo eles paróquias, lares e escuteiros.

O apoio dado a famílias carenciadas contempla a
satisfação das suas necessidades básicas, com destaque
para o fornecimento de refeições e bens alimentares,
vestuário, mobiliário e eletrodomésticos.
Em 2018 a Comunidade atendeu regularmente 26
famílias, que correspondeu a 111 pessoas (78 adultos
e 33 crianças). Relativamente a 2017 o número de
famílias assistidas foi idêntico, no entanto se comparado
com 2016, verifica-se um decréscimo do número de
famílias na ordem dos 45%.
Das famílias acompanhadas, 50% eram famílias
monoparentais e 25% são alargadas, com 3 gerações a
residir na mesma habitação. Apresentaram à data baixos
rendimentos e cerca de 40% encontrava-se em situação de
desemprego.
Beneficiaram também, de um apoio mais pontual, 80
famílias a quem foram doadas equipamentos para casa,
vestuário, medicamentos e bens alimentares.

Dimensão do agregado familiar

Famílias alargadas

25%

Famílias de dimensão média
Famílias Monoparentais

50%

25%
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06. OUTRAS ATIVIDADES
COMUNIDADE

EVENTOS
O evento “Encontro “Do singular para o universal
– laços e vínculos”, organizado pelo Centro Quinta do
Espírito Santo no âmbito das comemorações do seu
20º ano de funcionamento possibilitou a partilha de
conhecimentos entre os profissionais e responsáveis das
organizações que desenvolvem programas de intervenção
no âmbito da reabilitação e autonomização. Envolveu
entidades parceiras que deram inclusivamente o seu
contributo como oradores, colaboradores e utentes da
Comunidade Vida e Paz. Este evento contou com o apoio
da Câmara Municipal de Torres Vedras e a presença da
Secretária de Estado da Segurança Social.
Superou largamente as expectativas, quer pelo
número de participantes, 154 no total, quer pelo grau de
satisfação de 92% evidenciado pelos mesmos.

Ao longo do ano foram realizadas diversas atividades
com a comunidade local com a participação no desfile de
carnaval organizado pela Junta de Freguesia de Fátima,
participação no Mercado de Natal com uma banca de
venda de artigos produzidos pelo Centro.
O Centro da Tomada fez questão de estar presente na
Mostra Solidária e no Natal chegou à Vila organizado pela
Câmara Municipal de Mafra.

ESPIRITUALIDADE

Eu também sou cidadão na comunidade” contribuiu
para a sensibilização dos utentes para os seus direitos
e deveres e aumento da sua participação social. Contou
com a colaboração da GNR (que abordou a prevenção
rodoviária, a segurança pessoal e de bens e a prevenção
ambiental), centro de saúde local, GIP do Sobral de Monte
Agraço, Junta de Freguesia da Sapataria, corporação de
bombeiros do Sobral de Monte Agraço.
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O plano da espiritualidade foi executado com o apoio
de profissionais e voluntários que assumiram as funções
de delegados da Espiritualidade.
O foco foi, naturalmente, colocado nos utentes,
levando-os a redescobrirem a sua dignidade como Pessoas
amadas por Deus, passo que se considera fundamental no
seu processo de redescoberta de sentido vida.
Das
atividades
realizadas
salientam-se
os
atendimentos individuais de utentes e colaboradores que
o solicitaram; a celebração dos sacramentos de Iniciação
Cristã na sequência da catequese ministrada; a realização
de ações de reflexão com as equipas dos Centros sobre o
Carisma da Instituição; a celebração da Eucaristia e da
Palavra nos momentos mais significativos do calendário
litúrgico; a Celebração do Dia Mundial do Doente; a
realização de ações de partilha e reflexão dos valores
cristãos com os utentes, em especial os do Espaço Aberto
ao Diálogo, como forma de preparação para a sua decisão
de recuperação num dos Centros da Comunidade.

07. GESTÃO E ESTRATÉGIA
INOVAÇÃO
COMUNICAÇÃO
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS
INVESTIMENTOS

A Comunidade pretende ser uma organização
de referência na criação e dinamização de respostas
às necessidades e potencialidades das pessoas
em condição de sem-abrigo ou em situação de
vulnerabilidade social.

1
Negócio
social

1
Projeto
piloto

150
Referências
media
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07. GESTÃO E ESTRATÉGIA
MAPA ESTRATÉGICO

Aprendizagem
e crescimento

Financeira

Processos Internos

Impacto Social

Pessoas
e membros

Promover a reinserção e
autonomia dos utentes de
acordo com as suas
capacidades e limitações

Aumentar os níveis de
satisfação dos utentes e
seus familiares

Combater o estigma das
pessoas em situação de
sem-abrigo

Consolidar a participação
nas estratégias locais e
nacionais

Promover a
relação com instituições
de ensino superior para
investigação e inovação

Consolidar a estratégia
de parcerias

Criar condições que
assegurem a
sustentabilidade na
intervenção

Reforçar
processos de
comunicação
interna

Continuar política de
investimento em
equipamentos e
melhoria de
infraestruturas

Continuar alargamento
de política de gestão da
qualidade

Continuar introdução de
metodologias de
avaliação de impacto
social

Aumentar a eficácia e
eficiência na gestão
organizacional

Desenvolver cultura
digital ao serviço de todos
os envolvidos

Reforçar a estratégia de
angariação de fundos

Diversificar fontes
de receitas

"Cuidar de quem
cuida” numa ótica de
desenvolvimento pessoal e
profissional

Reforçar estratégia
de gestão do
voluntariado enquanto
desenvolvimento pessoal e
humano

Desenvolver estratégia
de benchmarking

Alargar política de
avaliação de
desempenho
Consolidar a definição
de cultura interna e
dos pilares de
sustentabilidade da
missão
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Reforçar a apropriação
do carisma, missão,
visão e valores por
todos os envolvidos
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07. GESTÃO E ESTRATÉGIA
INOVAÇÃO

INOVAÇÃO
No seguimento da Estratégia Nacional para a
integração das pessoas em situação de sem-abrigo
e de acordo com o eixo de intervenção – reforço da
intervenção – pretende-se assegurar que ninguém tenha
de permanecer na rua por mais de 24 horas e, nesse
sentido, a Comunidade desenvolveu em 2018 um projeto
piloto com a inauguração um apartamento de alojamento
temporário para pessoas que demonstrem vontade de sair
da rua e que estejam a ser acompanhadas tecnicamente
por profissionais da Comunidade.
Numa ótica de empreendedorismo social, a
Comunidade desenvolveu o modelo e plano de negócio de
Frescos ComVida, um projeto de capacitação dos utentes
em reabilitação e reinserção na área da agricultura
em modo biológico que resulta na comercialização de
produtos biológicos. Resultou em 17.347,17€ de receitas
entre vendas e donativos, cerca de 20 utentes envolvidos
no projeto, 561 cabazes de legumes biológicos vendidos,
2 ações de voluntariado empresarial que integraram 100
participantes e uma parceria com uma entidade para
entrega de cabazes no local de trabalho.

37

A aprovação das candidaturas e implementação
dos projetos de formação financiada “Capacitação
para a inclusão” e “Formação modular certificada
para Desempregados de Longa Duração” do Portugal
2020, constituiu uma oportunidade para a capacitação
dos utentes, certificação das competências, para além
de representarem uma fonte de rendimento para os
participantes. As ações de formação iniciaram-se em 2018
e estender-se-ão pelo ano de 2019.
A implementação do projeto aprovado pelo Portugal
Inovação Social, no âmbito do programa “Capacitação
para a geração de impacto e o investimento social”,
também permitiu a definição de um modelo de criação de
valor.
MELHORIAS NA INTERVENÇÃO
Ao nível de melhorias na intervenção junto das
pessoas em situação de sem-abrigo, estas foram a vários
níveis destacando-se: nas equipas de rua a alteração
e ajuste aos itinerários, a alteração do modelo de
formação para um modelo diário que permitiu fazer um
acompanhamento mais próximo dos voluntários; na
Comunidade Terapêutica de Fátima, fruto do processo de
certificação da qualidade, a alteração do modelo do plano
individual do utente onde se passou a evidenciar melhor
a identificação dos objetivos definidos em linha com as
expectativas dos utentes, bem como a medição do grau de
cumprimento de objetivos por domínio da Qualidade de
Vida e a alteração à escala de monitorização e avaliação
desses mesmos planos; a Comunidade Terapêutica/
Inserção da Tomada adquiriu a “Escala de Avaliação da
Demência – 2” (DRS-2) e a “Escala de Inteligência de
Wechsler.
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07. GESTÃO E ESTRATÉGIA

COMUNICAÇÃO
Ao longo do ano a Comunidade tornou o seu trabalho
visível interna e externamente através de um vasto
número de ações cujo objetivo passou pela divulgação das
suas atividades respeitando a sua missão, visão e valores.
COMUNICAÇÃO EXTERNA
•

•

•
•
•
•
•
•

150 Referências à Comunidade Vida e Paz em
diversos meios de comunicação, incluindo diversas
participações em programas televisivos, reportagens
e internet;
Redação de 11 comunicados de imprensa enviados
para os órgãos de comunicação social, dando conta
de inúmeros eventos da instituição, campanhas de
angariação de fundos etc;
Produção de 4 edições do jornal “Ser Abrigo”;
Gestão de conteúdos e acompanhamento da página de
facebook da instituição, totalizando 70.943 seguidores
a 31 de dezembro de 2018;
Gestão da página oficial da Comunidade Vida e Paz no
Instagram;
Dinamização e gestão de conteúdos do website,
contabilizando 93.228 visualizações;
Acompanhamento de visitas de técnicos internacionais
às Comunidades Terapêuticas;
Participação na Conferência do Bem-Estar promovida
pelo LIDL.
RECONHECIMENTOS E PRÉMIOS

A Comunidade viu o seu trabalho reconhecido
através da certificação da qualidade – EQUASS atribuída a
mais duas das suas respostas, a Comunidade Terapêutica
de Fátima e o apartamento de reinserção social de Leiria.
O Presidente da República decidiu atribuir o Prémio
Fernández Latorre, no valor de 10.000 €, à Comunidade por
considerar ser meritória a sua intervenção junto das pessoas
em situação de sem-abrigo.

COMUNICAÇÃO INTERNA
•
•
•
•
•

Apoio na organização do Encontro Geral de
colaboradores;
Dinamização e elaboração de gestão de conteúdos
para o portal do colaborador;
Apoio na organização de uma reunião para
apresentação do Plano Estratégico;
Realização de uma sessão de formação sobre a
comunicação interna;
Definição de uma política de comunicação.
REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

A Comunidade está representada nas redes sociais
de Lisboa, Amadora, Mafra, Torres Vedras, Sobral de
Monte Agraço e Ourém.
Decorrente da Estratégia Nacional para a Integração
da pessoa em situação de sem-abrigo, a Comunidade tem
participado ativamente e de diferentes formas nos NPISA
(Lisboa e Amadora) Núcleo de Planeamento e Intervenção
Sem Abrigo.
Em 2018 pertenceu ao núcleo executivo do GIMAE,
Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da
Estratégia, em representação dos NPISA do Sul, com o
intuito de promover e acompanhar o desenvolvimento
da Estratégia, garantindo a mobilização do conjunto dos
intervenientes de forma a assegurar a implementação,
monitorização e avaliação de todo o processo.
Participou ativamente na Comissão de Protecção
de Crianças e Jovens em risco do concelho de Mafra
– Comissão Alargada, assinalando a sua presença nas
reuniões mensais e subgrupos de trabalho, com todos os
parceiros envolvidos nesta Comissão, contribuindo para
uma melhor concretização do plano de ação.
PARCERIAS
A Comunidade tem diversas parcerias nas áreas de
intervenção, empregabilidade, formação, saúde etc. Em
2018 foram formalizadas mais 7 parcerias nas áreas da
formação e empregabilidade dos utentes.
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07. GESTÃO E ESTRATÉGIA
ANGARIAÇÃO DE FUNDOS

•
•
•

•
•
•
•

•

Acompanhamento da campanha “Natal a Meias”, com
a Calzedonia e a RFM, que se reflectiu num valor de
277.353,00€;
Organização de inúmeras campanhas de recolha em
supermercados e empresas;
Produção da campanha de angariação de fundos “A
nossa Festa precisa de um pé de meia” no âmbito da
Festa de Natal com as pessoas em situação de semabrigo;
Elaboração e dinamização da campanha de
consignação de IRS que resultou em 88.889€;
Realização de campanha de crowdfunding “Os sapatos
mudaram a minha vida”;
Apoio à organização da caminhada solidária;
Criação do modelo de negócio social para “Frescos
ComVida”, que resultou em 561 cabazes vendidos e
2 ações de voluntariado empresarial com 100 pessoas
envolvidas;
Submissão de 20 candidaturas para financiamento
que resultou em 2 aprovações até ao final do ano.

Candidaturas
2018

Nº

Valores
solicitados

Candidaturas
realizadas

20

459.471,02 €,

Candidaturas
aprovadas a
31/12

2

59.563,46 €,

Candidaturas
em análise

10

232.939,12 €,

Candidaturas
não aprovadas

8

166.968,44 €,
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INVESTIMENTOS

Resposta Social

Plano de investimentos

Investimento executado

Sede

67.504,74€

21.481,17€

Espaço Aberto ao Diálogo

6.918,75€

6.918,75€

Centro da Tomada

246.820,97€

125.830,97€

Centro de Fátima

109.710,93€

59.859,18€

Centro da Quinta do
Espírito Santo

96.374,88€

61.279,57€

Outros investimentos

13.472,19€

13.472,19€

Total

540.802,46€

288.841,83€

Em 2018 a Comunidade investiu 288.841,83€ nas
várias respostas, com 70% a ter sido financiado através de
apoios e candidaturas e 30% através de autofinanciamento.
A taxa de execução face ao previsto em orçamento foi na
ordem dos 53%.
Do investimento realizado, 38% disseram respeito
a melhorias nas infraestruturas da Comunidade, 19%
referiram-se a implementação de medidas de autoproteção
e segurança e outros 19% a aquisição de viaturas.
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OBRIGADO!
DIREÇÃO E ÓRGÃOS SOCIAIS

O que até aqui se expôs visou dar conta da ação
realizada, mas ao mesmo tempo, teve como intuito
interpelar a nossa forma de agir ao serviço das pessoas em
situação de sem-abrigo.
Neste sentido julgamos ser importante realçar alguns
desafios com que nos deparamos.
•

•

Ao nível da intervenção de rua importa consolidar
as respostas já em curso, nomeadamente em Lisboa
e na Amadora ,mas também criar as condições que
permitam responder à dimensão metropolitana
deste problema social complexo. Para o efeito será
de manter a intervenção em parceria junto dos
municípios da área metropolitana designadamente
em Loures e em Odivelas;
Será fundamental reforçar o modelo de intervenção
conjugando a mais valia da ação que se baseia no
trabalho de equipas voluntárias em estreita relação
com equipas técnicas de modo a ir ao encontro
das pessoas para uma relação humanizada com o
objetivo de não haver ninguém na rua por falta de
condições por mais de 24h;

Embora o número de pessoas em situação de semabrigo pareça não estar a crescer, é crucial ser ainda
mais assertivo e compreender mais e melhor o perfil das
pessoas ainda sem teto ou sem casa.
•

Continuar a abordagem de participação junto
das entidades públicas sempre na perspetiva de
que possam ser criadas estratégias e respostas
adequadas às necessidades, expectativas e direitos
das pessoas, designadamente: na atribuição de
morada postal às pessoas sem teto; na criação
de condições de mais fácil acesso a respostas de
alojamento temporário; na definição de políticas
facilitadoras através de atividades laborais e/ou
ocupacionais como “negócios” de cariz social;

•

Analisar o modelo de organização da Festa de
Natal e equacionar as mudanças que se considerem
pertinentes para que seja cada vez mais um evento
onde as pessoas possam encontrar as condições e o
momento de reconstrução do seu sentido de vida.

•

Continuar e consolidar a implementação de
modelo de tratamento holístico, centrado na
pessoa e mais adequado ao atual perfil de utentes,
nomeadamente àqueles que aos problemas de
adição têm associada patologia do foro mental;
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•

Continuar o investimento feito na implementação
de sistemas de gestão da qualidade que nos
permitam uma gestão mais eficiente, mas acima de
tudo procedimentos e respostas que contribuam
efetivamente para a melhoria da qualidade de
vida dos utentes visando sempre a sua máxima
autonomia e evitando o mais possível as situações
de reincidência;

•

Consolidar as relações existentes com as empresas
parceiras de modo a que as ações de voluntariado
empresarial sejam cada vez mais um apoio efetivo
à ação da Comunidade, mas também a momentos
de verdadeiras experiências pessoais a todos os
profissionais que se envolvem;

•

Continuar o investimento feito na angariação de
fundos que permita: colmatar as falhas dos serviços
públicos, nomeadamente a não atualização dos
valores das convenções há 10 anos; investir na
melhoria das condições de alojamento e conforto
dos utentes em programas de tratamento e de
capacitação; honrar os compromissos laborais e
com todos os fornecedores.

Nada do que foi realizado seria possível sem
a participação conjugada de todos – voluntários,
profissionais, benfeitores, simpatizantes e amigos.
Deste modo, em nome da Direção e demais órgãos
sociais, queremos deixar um sincero bem haja e
expressar a nossa esperança renovada de que com a
participação e envolvimento de todos e de cada um,
em Comunidade e ao serviço desta mesma missão - ir
ao encontro das pessoas em situação de sem-abrigo
ou de vulnerabilidade social – será possível, com elas,
reconstruir sentidos de vida de modo a que não haja
ninguém na rua por falta de condições.
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Capacidade instalada

Total de utentes em 2018

Espaço Aberto ao Diálogo

30

Espaço Aberto ao Diálogo

723

Comunidade Terapêutica
Centro Tomada

65

Comunidade Terapêutica
Centro Tomada

124

Comunidade Terapêutica
Centro Fátima

70

Comunidade Terapêutica
Centro Fátima

141

Comunidade Inserção
Centro Tomada

21

Comunidade Inserção
Centro Tomada

43

Comunidade Inserção
Quinta do Espírito Santo

67

Comunidade Inserção
Quinta do Espírito Santo

97

Apartamento
Leiria

7

Apartamento
Leiria

19

Apartamento
Venda do Pinheiro

8

Apartamento
Venda do Pinheiro

14

Apartamento
Odivelas

5

Apartamento
Odivelas

9

Residência Autónoma
Saúde Mental

7

Residência Autónoma
Saúde Mental

7

Apartamento
Torres Vedras

8

Apartamento
Torres Vedras

8

Apartamento
Damaia

3

Apartamento
Damaia

3

Apartamento
Parede

2

Apartamento
Parede

2

Total

293
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2018

Nº saídas com
sucesso

Nº saídas não
previstas

Comunidade Terapêutica
Centro Tomada

40

31

53

Comunidade Terapêutica
Centro Fátima

40

53

48

Comunidade Inserção
Centro Tomada

16

1

26

Comunidade Inserção
Quinta do Espírito Santo

15

20

62

Apartamento
Leiria

9

4

6

Apartamento
Venda do Pinheiro

6

0

8

Apartamento
Odivelas

4

2

3

Residência Autónoma
Saúde Mental

1

0

6

Apartamento
Torres Vedras

0

0

8

Apartamento
Damaia

1

0

2

Apartamento
Parede

1

1

0

Total

133

112

222

As saídas não previstas dizem respeito a abandonos, óbitos, medida disciplinar.
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Nº utentes
em permanência a
31/12/2018

08. RELATÓRIO FINANCEIRO
E CONTAS
SITUAÇÃO ECONÓMICA
FINANCEIRA
BALANÇO
DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS

E

A Comunidade pauta a sua gestão financeira
baseada na transparência, preocupando-se em fazer
o reporte a todas as pessoas e entidades com quem
colabora.

3.808.366€
Rendimentos
e ganhos

3.840.691€
Gastos e perdas

-32.324,95€
Resultado
líquido
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08. RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTAS
SITUAÇÃO ECONÓMICA
E FINANCEIRA
O CONTEXTO NACIONAL E O SEU IMPACTO
NA INSTITUIÇÃO
O crescimento do PIB em Portugal encontra-se
globalmente alinhado com o publicado para o conjunto
da área do euro pelo Banco Central Europeu (BCE). A
economia europeia cresceu 2,1% em 2018 e Portugal
acompanhou precisamente este crescimento, ou seja, 2,1%
em 2018.
Quadro I - Evolução dos principais indicadores
macroeconómicos Portugal

Procura
interna

2017

2018

3,0

2,8

Exportação
bens e serviços

7,8

3,6

Importação
bens e serviços

8,1

4,9

PIB a preços
de mercado

2,8

2,1

Fonte: INE, Contas Nacionais
(quadro A.1.2.5.8.-PIB a preços de mercado na ótica da
despesa)

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE)
a economia portuguesa cresceu 2,1% em 2018, menos
0,7 pontos percentuais (p.p) do que o registado no ano
anterior. Os fatores que contribuíram para tal, segundo
esse Instituto, foi a diminuição da procura externa líquida,
provocada por uma desaceleração das Exportações de Bens
e Serviços superior à desaceleração das Importações de
Bens e Serviços e a diminuição do crescimento da procura
interna, passando esta de um crescimento de 3 p.p. em
2017 para 2,8 p.p. em 2018.
Segundo o Banco de Portugal, a sincronia cíclica
entre Portugal e a Zona Euro deverá manter-se no período
2018-21, traduzindo progressos ligeiros no processo de
convergência do crescimento per capita da economia
portuguesa com a Zona Euro.
No que respeita à Comunidade Vida e Paz, tendo em
consideração esta conjuntura de crescimento económico
verificada em 2018, assistiu-se a uma melhoria face ao
ano anterior da sua situação económica e financeira,
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como consequência de um aumento dos rendimentos
resultantes dos subsídios e/ou donativos para fazer face a
investimentos em bens e serviços necessários ao seu bom
funcionamento a médio e longo prazo.
EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E
FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO
RENDIMENTOS E GANHOS
No exercício de 2018 verificou-se um aumento
generalizado dos Rendimentos e Ganhos face ao registado
em 2017, verificando-se, em termos gerais, um aumento
de cerca de 8%, mas com algumas variações percentuais e
nominais significativas entre contas.

Rubrica

2018

2017

Var.

71
Vendas

10.941

9.878

11%

72
Prest. de
serviços

228.383

177.725

29%

75
Subs.
e doações
e L. à
exploração

3.312.997

3.079.806

8%

78
Outros
rend. e
ganhos

255.288

267.875

-5%

79
Juros,
div. e
outros
rend.sim.

757

1.726

-56%

3.808.366

3.537.010

8%

Total
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E FINANCEIRA
Na rubrica “Vendas” ocorreu um aumento de vendas
das “atividades oficinais” nomeadamente na oficina da
Agricultura, cuja finalidade reside na formação de utentes
para o mundo laboral através da venda de bens produzidos
por estes.
Na rubrica “Prestação de Serviços” a maior
materialidade centra-se na comparticipação das despesas
de tratamento e de alojamento pagas pelos utentes,
tendo ocorrido um aumento de cerca de 19% face ao ano
anterior, das comparticipações pagas pelos próprios.
Cumulativamente, no âmbito do programa Incorpora
iniciado em 2018, financiado pela Fundação LaCaixa e
BPI, o qual promove a empregabilidade de pessoas em
risco de exclusão social, ocorreu uma prestação de serviços
no valor de 15.832€.
A rubrica 75 “Subsídios, Doações e Legados à
Exploração” é dividida da seguinte forma:
Rubrica

2018

2017

Var.

751
Subs. do
Estado e
entes pub.

1.901.422

1.826.541

4%

753
Doações
e
heranças

1.411.575

1.253.265

13%

3.312.997

3.079.806

8%

Total

Os Subsídios provenientes da Administração
Regional de Saúde (ARS) e do Centro Regional da
Segurança Social (ISS) continuam a ter uma grande
relevância na conta “Subsídios, Doações e Legados à
Exploração”, representando cerca de 89% dos Subsídios
Públicos e cerca de 50% dos rendimentos globais da
Comunidade Vida e Paz.
ISS
ARS
100000000
80000000
60000000
40000000
20000000
0

2018

2017

2016
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Subsídios do Estado e outros Entes Públicos
IEFP Outros Subs.
S.C.Miser
2%
1%
3%
C.M.Lisboa
5%
ARS
46%
ISS
43%

Cumulativamente, e comparativamente a 2017,
em 2018 verificou-se um aumento de cerca de 13% dos
ganhos provenientes de “Doações e Heranças” justificado
em grande parte por um recebimento superior, quando
comparado com anos anteriores, da consignação de
IRS , por um forte aumento dos donativos, via injunção
pecuniária, por sentença judicial e apelo aumento
de donativos para fazer face a investimentos e/ou
funcionamento de apartamentos e da Comunidade de
Inserção, salientando-se o donativo da Calzedonia, do
Grupo “Os Mosqueteiros”, da “Taça Portugal Solidário
2018”, da Tabaqueira e do Porto Bay.. Esta conta temse evidenciado cada vez mais como fonte de rendimento
complementar, representando cerca de 37% dos
rendimentos globais da Comunidade Vida e Paz.
De facto, a rubrica de “Doações e Heranças”, tem-se
evidenciado, cada vez mais, como fonte de rendimento
complementar, representando cerca de 37% dos
rendimentos globais da Comunidade Voda e Paz. Em
2018, no que se refere aos rendimentos provenientes de
Donativos Monetários houve um aumento acentuado
(173.080€) face ao período homólogo (2018: 535.046€;
2017: 361.966€), sendo que, relativamente aos “donativos
em espécie”, estes diminuíram ligeiramente, cerca de
2% face ao período homólogo (2018: 876.529€; 2017:
891.299€) e continuam a ter um peso significativo na
Instituição.
Ainda neste âmbito, de referir que se mantém
como importante fonte de rendimento a Consignação
de 0,5% do IRS (2018: 82.429€; 2017: 42.143€) e de
15% do IVA Suportado atribuído à Comunidade Vida
e Paz (2018: 6.460€; 2017: 8.170€) contribuindo em
muito para o aumento dos Donativos Monetários face ao
período anterior. Atendendo a que, desde 2009, não existe
atualização dos valores dos subsídios convencionados
com a ARS, os donativos monetários recebidos revelam-se
vitais para suprir esse deficit.
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Finalmente, a rubrica de “Outros rendimentos
e ganhos” registou um decréscimo de 5% face ao ano
anterior, sendo de destacar os rendimentos e ganhos
relacionados a Imputação de Subsídios para Investimentos
(2018: 150.846€; 2017: 155.529€).
GASTOS E PERDAS
No respeitante aos Gastos e Perdas verificou-se um
aumento global de 5% face ao período homólogo, com
algumas variações entre contas.
Outros gastos
Gastosde deprec. e e perdas
4%
amort.
6%

Gastos com
pessoal
46%

FSE
20%

CMVMC
24%

Rubrica

2018

2017

Var.

61
CMVMC

940.516

993 436

-5%

62
FSE

761.093

673.125

13%

63
Gastos
com
pessoal

1.786.118

1.648.063

8%

64
Dep. e
armotiz.

211.613

224.167

-6%

68
Outros
gastos e
perdas

141.351

116.057

22%

69
Gastos e
perdas de
financ.

0

11

-

3.840.691

3.654.858

5%

Total
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Verifica-se que, comparativamente à distribuição dos
gastos por natureza referentes a 2017 (Gastos com Pessoal
45%, CMVMC 27%, FSE’s 19%, Gastos de depreciação e
de amortização 6% e Outros gastos e perdas 3%), em 2018
não se verificaram grandes oscilações.
O “Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias
Consumidas” (CMVMC) tem como maior contrapartida
a conta “Subsídios, Doações e Legados à Exploração”,
mais especificamente na subconta “donativos em espécie”,
sendo que, do total de 940.516€, 837.110€ respeitam a
donativos em espécie (2017: 815.453€).
Adicionalmente, e ainda relativamente a esta
rubrica, em 2018 verificou-se uma redução da mesma
por transferência de gastos com a aquisição de bens
alimentares para gastos com pessoal, por via da atribuição
do subsídio de alimentação em espécie (70.005€).
O aumento na conta de “Fornecimentos e Serviços
Externos” (FSE’s) em 2018 é explicado, em grande
parte, pelo aumento generalizado das aquisições de bens
e serviços, sendo de destacar o aumento das rubricas
de Conservação e Reparação (2018: 174.195€; 2017:
98.016€), Trabalhos especializados (2018: 115.633€;
2017: 92.005€), Rendas e Alugueres (2018: 53.267,19€;
2017: 41.421€), Combustíveis (2018: 113.579€; 2017:
95.458€) e Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
(2018: 27.469€; 2017: 16.319€). No que se refere a
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido, grande parte
dos custos verificados são compensados por ganhos com
donativos em espécie.
De uma forma resumida, este aumento generalizado
de custos encontra-se relacionado com os projetos de
investimento e de conservação/reparação de edifícios e
viaturas da Comunidade, com impacto direto ao nível
dos custos de conservação e reparação e dos consumos de
combustíveis.
O elevado aumento, em 2018, na conta Gastos
com Pessoal justifica-se em grande parte pelo registo
da atribuição dos subsídios de alimentação em espécie,
ocorrendo um aumento das remunerações adicionais
no montante de 70.005€. Adicionalmente, em 2018,
o aumento do Salário Mínimo Nacional, bem como a
Atualização de Carreiras, também tiveram impacto ao
nível das Remunerações Certas (cerca de 27.000€), bem
como dos Encargos sobre as Remunerações.
A quase totalidade dos Gastos com Pessoal(93%),
referem-se a Remunerações Certas (2018: 1.363.589€;
2017: 1.312.231€) e a Encargos sobre remunerações
(2018: 302.365€; 2017: 291.498€).
A variação nos “Gastos/ Reversões de Depreciação e
Amortização” influencia a conta “Outros Rendimentos e
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08. RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTAS
SITUAÇÃO ECONÓMICA
E FINANCEIRA
Ganhos”, porque a maior parte dos bens do ativo fixo foram
adquiridos através do recurso a Subsídios ao Investimento,
sendo que a imputação desses ganhos ocorre na conta de
“Outros Rendimentos e Ganhos” proporcionalmente ao
valor das depreciações e amortizações dos bens do ativo fixo
subsidiados. Desta forma, a redução na rubrica “Gastos/
Reversões de Depreciação e Amortização” é acompanhada
de uma redução, proporcional, nos proveitos com “Outros
Rendimentos e Ganhos”.
Finalmente, o aumento em “Outros Gastos e Perdas”
é explicado pela contínua diminuição de apoios do Estado

para despesas pessoais dos utentes e para comparticipações
de tratamentos de longa duração, passando a Comunidade
a suportar, em maior percentagem, estas despesas e
comparticipações.
Adicionalmente, em 2018 verificou-se um aumento
dos gastos com medidas de emprego de inserção, a maior
parte subsidiada pelo IEFP, com impacto ao nível de
Outros Gastos e Perdas (2018: 46.384€; 2017: 17.613€).

BALANÇO
De uma forma resumida, pode-se avaliar a evolução financeira da Instituição através da análise dos seguintes itens
de balanço:
Descrição

2018

2017

2016

Ativo não
corrente

2.010.611,50

75%

2.021.973,80

77%

2.089.287,95

74%

Ativo
corrente

682.424,00

25%

601.701,38

23%

733.026,01

26%

Total ativo

2.693.035,50

2.623.675,18

2.822.313,96

Total do
fundo de
capital

2.114.071,94

79%

2.075.707,61

79%

2.304.847,84

82%

Passivo
não corrente

0,00

-

0,00

-

0,00

-

Passivo
corrente

578.963,56

21%

547.967,57

21%

517.466,12

18%

Total
dos fundos
patrimoniais
e do passivo

2.693.035,50

2.623.675,18

O donativo recebido pela Calzedonia de 277.353€
pela campanha “Natal a meias” foi aplicado em diversos
projetos a maior parte dos quais de investimento,
tendo contribuído para o aumento do ativo corrente
e dos fundos patrimoniais. Parte desse donativo foi
registado como proveito do exercício em 2018: 33.180€
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2.822.313,96

Donativos (#753Donativos Monetários) e 20.317€ Outros
Rendimentos (#788 Imputação de subsídios/doações para
investimentos). A parte remanescente (223.856€) ficou em
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais para imputar
conforme gastos com depreciação dos bens adquiridos em
2018 e a adquirir em 2019.
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E FINANCEIRA
O aumento do passivo corrente diz respeito a
proveitos diferidos de donativos e projetos cujos gastos
associados a estes só irão ocorrer em 2019, sendo que entre
eles estão 50% do valor recebido de 41.000€ no âmbito da
“Taça Portugal Solidário 2018”e projetos com a CML que
ocorrem entre 2018 e 2019.
Devido ao forte investimento na conservação dos
imóveis e aquisição de equipamento de transporte via
donativos e subsídios, a variação do ativo não corrente não
foi tão acentuada como em anos anteriores.
RESULTADOS

Lisboa, 24 de abril de 2019
A DIREÇÃO
Presidente

Diác. Horácio Félix

Os resultados positivos de 2016 foram totalmente
absorvidos pelo deficit de 2017, tendo-se verificado, em
2018, novamente um resultado negativo, mas inferior ao
ano transato.

Vice-Presidente

2016

2018

2017

Doutor José Manuel Seruya
Tesoureiro

92.451,66
(32.324,95)

(117.848,12)

A Comunidade Vida e Paz, no período económico
findo de 31 de Dezembro de 2018, obteve um resultado
líquido negativo de 32.324,95€, pelo que a Direção propõe
a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte:

Dr. Hélder Direito
Secretário

Aplicação de resultados 2018
Resultados
transitados

-32.324,95€

Dr. Joaquim Rodrigues
Vogal

Apresentam-se, de seguida, as demonstrações
financeiras relativas ao período findo, que compreendem
o Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas,
a Demonstração de Alterações nos Fundos Próprios,
a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo às
Demonstrações Financeiras.
Dra. Lucinda Caldeira
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BALANÇO

RÚBRICAS

NOTAS

(Montantes em euros)
DATAS
31 DEZ 2018

31 DEZ 2017

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Bens do património histórico e artístico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros créditos e ativos não correntes
Ativo corrente
Inventário
Clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros créditos a receber
Diferimentos
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos bancários

5

1 967 098,64

1 982 168,43

36 957,98
6 554,88

35 269,83
4 535,54

2 010 611,50

2 021 973,80

9
17.3
17.10

4 342,12
84 139,43
21 214,28

2 099,50
97 922,01
5 122,78

17.4
17.5

64 718,30
26 652,21

17 860,24
20 427,45

17.7

481 357,66
682 424,00

458 269,40
601 701,38

2 693 035,50

2 623 675,18

17.8

13 128,06

13 128,06

17.8

281 107,66

398 955,78

17.8

1 852 161,17
2 146 396,89
(32 324,95)
2 114 071,94

1 781 471,89
2 193 555,73
(117 848,12)
2 075 707,61

0,00

0,00

17.9

89 177,72

83 851,73

17.10

48 113,32

46 381,16

8
17.5
17.11

10 129,56
78 430,33
353 112,63

19 830,44
40 101,99
357 802,25

578 963,56
578 963,56
2 693 035,50

547 967,57
547 967,57
2 623 675,18

6
17.1

Total do ativo
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido
Total do fundo de capital
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de Clientes
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras dívidas a pagar
Outros passivos financeiros
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
A Direção

O Contabilista Certificado

51

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS 2018

08. RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
POR NATUREZA
(Montantes em euros)
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Vendas e serviços prestados

10

Subsídios, doações e legados à exploração

PERÍODOS
2 018

2 017

239 324,10

187 603,25

3 312 996,62

3 079 805,63

9

940 515,58

993 436,23

17.14

761 093,07

673 124,89

1 786 117,79

1 648 062,70

17.13

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o Pessoal

15

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões específicas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos

17.15

255 287,87

267 875,25

Outros gastos

17.16

141 351,47

116 057,06

178 530,68

104 603,25

211 612,62

224 167,03

(33 081,94)

(119 563,78)

757,18

1 726,23

,19

10,57

(32 324,95)

(117 848,12)

(32 324,95)

(117 848,12)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5e6

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

10

Juros e gastos similares suportados

17.17
Resultados antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

17.10
Resultado líquido do período

A Direção

O Contabilista Certificado
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POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018

RESULTADO EXTENSIVO
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Outras Operações

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018

DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2017

RESULTADO EXTENSIVO
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO
Outras Operações

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2017

DESCRIÇÃO

6+7+8+10

10

9=7+8

7
8

6

6+7+8+10

10

9=7+8

7
8

6

17.8

17.8

NOTAS

17.8

17.8

NOTAS

13 128,06

13 128,06

Fundos

13 128,06

13 128,06

Fundos

281 107,66

(117 848,12)
(117 848,12)

398 955,78

Resultados
Transitados

398 955,78

92 451,66
92 451,66

306 504,12

Resultados
Transitados

1 852 161,17

70 689,28
70 689,28

(32 324,95)

85 523,17

117 848,12
117 848,12
(32 324,95)

(117 848,12)

Resultado
Líquido do
Período

Outras
variações nos
fundos
1 781 471,89

(117 848,12)

(210 299,78)

(92 451,66)
(92 451,66)
(117 848,12)

92 451,66

Resultado
Líquido do
Período

1 781 471,89

(111 292,11)
(111 292,11)

1 892 764,00

Outras
variações nos
fundos

2 114 071,94

38 364,33

70 689,28
70 689,28
(32 324,95)

2 075 707,61

Total dos
Fundos
Patrimoniais

2 075 707,61

(229 140,23)

(111 292,11)
(111 292,11)
(117 848,12)

2 304 847,84

Total dos
Fundos
Patrimoniais

(Montantes em euros)
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08. RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES
NOS FUNDOS PRÓPRIOS
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08. RELATÓRIO FINANCEIRO E CONTAS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

(Montantes em euros)
RÚBRICAS

NOTAS

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de Clientes e Utentes
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamentos
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

17.3

2017

364 354,59
33 139,71
905 177,24
1 377 666,90
(1 951 629,26)

349 190,89
17 612,50
737 532,32
1 333 758,94
(1 739 712,87)

1 460 011,57
(491 617,69)

1 327 961,19
(411 751,68)

5
6
17.1

224 247,68
15 000,00
3 099,39

115 142,87
34 999,65
2 218,29

5

11 000,00

4 200,00

17.1

802,25

1 309,89

17.8
17.17

243 352,61
757,18

44 332,91
1 726,23

13 564,97

(100 791,78)

15

8

17.17

17.7

A Direção

DATAS
2018

17 010,92
510 841,89

365 515,75

9 700,88
,03

72,78

501 140,98

382 453,89

23 088,26

(130 089,57)

458 269,40
481 357,66

588 358,97
458 269,40

O Contabilista Certificado
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ANEXOS

1.IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Neutralidade

A Comunidade Vida e Paz é uma instituição sem fins
lucrativos, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade
pública.
Sede social: Rua Domingos Bontempo 7, em Lisboa
Natureza da atividade: Outras atividades associativas,
n.e. e Outras atividades de saúde humana, n.e.
2.REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram preparadas de
acordo com todas as normas que integram o Sistema de
Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as
Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras
(BADF), os Modelos de Demonstrações Financeiras, o
Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRFESNL).
Na preparação das demonstrações financeiras tomouse como base os seguintes pressupostos:

A informação deve ser neutra. As opiniões e
preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de
decisão.
Prudência
A incerteza e o risco marcam o quotidiano das
organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis
prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem
graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser
relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve
manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar
ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas
ocultas, nem provisões excessivas.
Plenitude
A informação é fiável quando nas demonstrações
financeiras respeita os limites de materialidade e de custo.
Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir
dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a
decisões erradas.
Continuidade

Relevância
Toda a informação produzida é relevante quando
influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a
compreender o passado, realizar o presente e projetar o
futuro, expurgando erros ou ineficiências.
Fiabilidade
A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve
estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a
tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir
factos consolidados e comprovados.
Substância sobre a forma
Os acontecimentos devem ser contabilizados de
acordo com a sua substância e realidade económica. A
exclusiva observância da forma legal pode não representar
fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode
ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a
usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de
um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa
fielmente a transação ocorrida.
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Com base na informação disponível e as expectativas
futuras, a Entidade continuará a operar no futuro
previsível, assumindo que não há a intenção nem a
necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente
o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector
Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um
conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção
da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de
cumprir os seus fins.
Regime do Acréscimo
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos
à medida que são gerados, independentemente do
momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias
de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não
recebidos ou liquidados são reconhecidas em “Devedores
por acréscimo de rendimento”. Por sua vez, as quantias
de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos são
reconhecidas em “Credores por acréscimos de gastos”.
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Materialidade e agregação

Ativos fixos tangíveis

As linhas de itens que não sejam materialmente
relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações
financeiras. A entidade não definiu qualquer critério
de materialidade para efeito de apresentação das
demonstrações financeiras.
Compensação
Os ativos e os passivos, bem como os rendimentos e
os gastos, foram relatados separadamente nos respetivos
itens de balanço e da demonstração de resultados, pelo
que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo
nem nenhum gasto por qualquer rendimento, e ambos
vice-versa.
Comparabilidade
Em 2018 passou-se a registar na conta “Gastos
com Pessoal” os gastos com subsídio de alimentação em
espécie. As restantes políticas contabilísticas e os critérios
de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2018
são comparáveis com os utilizados na preparação das
demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2017.
3.PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTABILÍSTICAS

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados
ao custo de aquisição, deduzidos das depreciações e das
perdas por imparidades acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o início
de utilização dos bens, pelo método da linha reta em
conformidade com o período de vida útil estimado para
cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações
por componentes.
As despesas com reparação e manutenção destes
ativos são considerados como gastos no período que
ocorrem. As beneficiações, relativamente às quais se
estimam que gerem benefícios económicos adicionais
futuros, são capitalizadas nos ativos fixos tangíveis.
Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens
em fase de construção e instalação, são integrados no
item de “ativos fixos tangíveis” e mensurados ao custo de
aquisição. Estes bens não foram depreciados por não se
encontrarem em estado de uso.
As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate
de ativos fixos tangíveis são determinados pela diferença
entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data
da alienação ou abate, sendo registadas na demonstração
dos resultados nas rubricas “outros rendimentos e ganhos”
ou “outros gastos e perdas”, consoante se tratem de mais
ou menos valias, respetivamente.
Ativos fixos intangíveis

Bases de mensuração utilizadas na
preparação das demonstrações financeiras
As principais bases de reconhecimento e mensuração
foram as seguintes:
Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem
informação adicional sobre condições que existam
nessa data do balanço são refletidos nas demonstrações
financeiras. Caso existam eventos materialmente
relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo
às demonstrações financeiras.

Os ativos fixos intangíveis encontram-se registados
ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e
de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São
reconhecidos apenas quando for provável que deles
advenham benefícios económicos futuros para a Entidade
e que os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.
Inventários
As mercadorias, bem como as matérias-primas
subsidiárias e de consumo, encontram-se valorizadas ao
custo de aquisição ou ao custo de referência de doação.
Imposto sobre o rendimento

Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas
em Euro, constituindo esta a moeda funcional e de
apresentação.
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A Comunidade Vida e Paz encontra-se isenta de
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas nos
termos do n.º 1 do art.º 10 do CIRC, uma vez que não
exerce, a título principal, atividade comercial, industrial
ou agrícola.
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Clientes e outros valores a receber

Subsídios e Doações

As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber”
estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de
eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de
“Perdas por imparidade acumuladas”, para que as mesmas
reflitam a sua quantia recuperável.
Caixa e depósitos bancários
Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros
depósitos bancários. Os descobertos bancários são
incluídos na rúbrica “Financiamentos obtidos”, expresso
no passivo corrente.
Provisões
A entidade analisa com regularidade os eventos
passados em situação de risco e que venham a gerar
obrigações futuras. Embora com subjetividade inerente
à determinação da probabilidade e montante de recursos
necessários para cumprimento destas obrigações futuras,
a Direção procura sustentar as suas expetativas de perdas
num ambiente de prudência.
Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores
que não vencem juros são registadas pelo valor nominal,
que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.
Rédito e regime do acréscimo
O rédito compreende o justo valor da contraprestação
recebida ou a receber pela prestação de serviços
decorrentes da atividade normal da Comunidade. O
rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
Observou-se o disposto na NCRF 20 em que o rédito
só é reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável,
ser provável que se obtenham benefícios económicos
futuros e todas as contingências relativas a uma venda
tenham sido substancialmente resolvidas.
Os rendimentos dos serviços prestados são
reconhecidos na data da prestação dos serviços ou, se
periódicos, no fim do período a que dizem respeito.
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao
regime de periodização económica, tendo em consideração
o montante em dívida a taxa efetiva durante o período até
à maturidade.
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Os subsídios do Estado são reconhecidos ao seu justo
valor, quando existe uma garantia suficiente de que o
subsídio venha a ser recebido e de que a entidade cumpre
com todos os requisitos para o receber.
Os subsídios atribuídos a fundo perdido e/ou Doações
para o financiamento de ativos fixos tangíveis e intangíveis
estão incluídos no item de “Outras variações nos capitais
próprios”. São transferidos numa base sistemática para
resultados à medida que decorrer o respetivo período de
depreciação ou amortização.
Os subsídios à exploração e Doações de bens do ativo
fixo tangível destinam-se à cobertura de gastos, incorridos
e registados no período, pelo que são reconhecidos
em resultados à medida que os gastos incorrem,
independentemente do momento de recebimento do
subsídio e Doação.
4.POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS,
ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS
CONTABILÍSTICAS E ERROS
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de
alteração voluntária em políticas contabilísticas.
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5.ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Divulgações sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:
Designação

Terrenos e
recursos

Edifícios
e outras

Equip.
básico

Equip.
transp.

Equip.
Admin.

Outros
AFT

AFT em
curso

Total

Valor bruto
no início

526.083,79

6.036.004,46

1.019.768,76

395.187,70

224.885,97

114.660,04

1.000,00

8.317.590,72

4.741.473,48

963.531,56

299.720,47

216.681,94

114.014,84

1.294.530,98

56.237,20

95.467,23

8.204,03

645,20

Depreciações
acumuladas
Saldo no
início do
período

526.083,79

6.335.422,29
1.000,00

1.982.168,43

Variação do
período

(3.626,23)

Total dos
aumentos

52.511,76

49.626,78

53.369,06

8.658,83

46.267,97

210.434,40

Aquisições
em 1ª mão

52.511,76

49.326,78

53.369,06

3.838,83

46.267,97

205.314,40

300,00

Outros
aumentos
Total
diminuições

(3.626,23)

1,25

Depreciações
do período

4.820,00

5.120,00

152.979,25

19.859,20

48.488,36

7.593,92

208,44

229.130,42

116.716,28

19.859,20

48 488,36

7.593,92

208,44

192.866,20

1,25

36.262,97

Saldo no fim
do período

526.082,54

1.197.689,72

86.004,78

100.347,93

9.268,94

436,76

47.267,97

1.967.098,64

Valor bruto no
fim do período

526.082,54

6.052 253,25

1.069.395,54

448.556,76

233.544,80

114.660,04

47.267,97

8.491.760,90

4.854.563,53

983.390,76

348.208,83

224.275,86

114.223,28

Alienações

36.264,22

Abates/
transferência

Depr. ac. no
fim do período

Outras divulgações:
Bases de mensuração utilizadas: Custo de aquisição
Método de depreciação utilizado: Método da linha reta.
Taxas de depreciação utilizadas: Decreto regulamentar 25/2009 de 14/09
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6.ATIVOS FIXOS INTANGÍVEIS
A entidade detém os seguintes ativos intangíveis:
Designação

Propriedade
Industrial

AFI em curso

Total

Valor bruto
no início

31.840,83

34.999,65

66.840,48

Depreciações
acumuladas

31.570,65

Saldo no início do
período

270,18

31.570,65
34.999,65

35.269,83

Variação do período
Total dos aumentos

2.359,57

18.075,00

20.434,57

Aquisições em 1ª mão

2.359,57

18.075,00

20.434,57

Total diminuições

71.821,07

(53.074,65)

18.746,42

Amortizações do
período

18.746,42

Outros aumentos

18.746,42

Alienações/Abates/
Transferência

53.074,65

(53.074,65)

Saldo no fim do
período

(69.191,32)

106.149,30

Valor bruto no fim do
período

87.275,05

87.275,05

Amort. ac. no fim do
período

50.317,07

50.317,07

36.957,98

7.LOCAÇÕES
A entidade não detém ativos adquiridos com recurso
à locação financeira.
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Nota: Os Ativos Fixos Intangíveis (AFI)
dizem respeito a um upgrade do Portal do
Voluntário, o qual faz parte da Propriedade
Industrial da Comunidade Vida e Paz que ficou
concluído em 2018 (Projeto SIM - Sistema de
Informatização e Monitorização).
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8.FINANCIAMENTOS OBTIDOS
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como gastos à
medida que incorrem:
2018

2017

Descrição
Corrente

Não
Corrente

Total

Corrente

Não
Corrente

Total

Empréstimos
bancários
Locações
Financeiras
10.129,56

Descobertos
Bancários

19.830,44

Outros
empréstimos
Total

10.129,56

0,00

0,00

19.830,44

0,00

0,00

9.INVENTÁRIOS
Em 31 de dezembro de 2017 e 2018 a rubrica “inventários” apresentava os seguintes valores:
2017

2018

Descrição
Inventário
inicial

Compras

Reclassific./
Regularizações

Inventário
final

Compras

Reclassific./
Regularizações

Inventário
Final

(379,10)

2.099,50

2.567,03

(324,41)

4.342,12

1.012.710,24

(72.194,66)

1.015.277,27

(72.519,07)

Mercadorias

2.478,60

Matérias-primas,
subsidiárias e de
consumo

0,00

993.431,13

5,10

Total

2.478,60

993.431,13

(374,00)

C.M.V.M.C

993.436,23

2.099,50

940.515,58
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10.RÉDITO
Para os períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos
os seguintes Réditos:
Descrição

2018

2017

Vendas

10.940,61

9.878,36

Prestação de
serviços

228.383,49

177.724,89

Quotas de
utilizadores

207.938,55

174.101,02

Serviços
Secundários

20.444,94

3.623,87

A totalidade de outros subsídios diz respeito ao
POISE - Projeto Operacional de Inclusão Social e Emprego
do Fundo Social Europeu que visa a formação dos utentes.
13.EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS
DE CÂMBIO
Em 31/12/2018 e 31/12/2017 não ocorreram efeitos
por alterações das taxas de câmbio.
14.IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
Em 31/12/2018 e 31/12/2017 não houve lugar a
pagamento de imposto sobre o rendimento.
15.BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Sub-total

239.324,10

187.603,25

Juros obtidos

757,18

1.726,23

Total

240.081,28

189.329,48

11.PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES
E ATIVOS CONTINGENTES
Nos períodos de 2018 e 2017 não ocorreram variações
relativas a provisões.
12.SUBSÍDIOS E APOIOS DO GOVERNO
A natureza e extensão dos subsídios do Governo
reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação
de outras formas de apoio do Governo de que diretamente
se beneficiou:

Nos períodos de 2018 e 2018 o número de membros
dos órgãos diretivos foi de 5 e são totalmente voluntários.
O número médio de pessoas ao serviço da entidade em
2018 foi de 106, sendo que em 2017 foi de 101.
Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários
foram os seguintes:
Descrição

2018

2017

Remunerações aos
órgãos sociais

0,00

23.505,66

Remunerações ao
pessoal

1.448.185,64

1.311.162,76

Benefícios
pós-emprego

0,00

0,00

Indemnizações

10.951,12

3.142,93

Encargos sobre
remunerações

302.364,89

291.497,67

17.022,55

11.222,77

Gastos de ação
social

0,00

0,00

Descrição

2018

2017

Subsídios Governo

1.901.421,57

1.826.540,68

ISS

824.254,98

826.612,83

IEFP

39.748,93

25.180,60

ARS

877.099,25

886.523,76

Câmaras
Municipais

95.009,61

16.596,30

Outros gastos com o
pessoal

7.593,59

7.530,91

Santa Casa da
Misericórdia

50.329,57

71.081,19

Total

1.786.117,79

1.648.062,70

Outros Subsídios

14.979,23

546,00

Apoios do Governo

0,00

0,00

Total

1.901.421,57

1.826.540,68

Seguros de acid.
no trabalho e doenças
profissionais
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Outras divulgações:
Os benefícios a curto prazo dos empregados são
reconhecidos como gastos do período. Os benefícios a curto
prazo incluem os salários, ordenados e contribuições para
a segurança social, bem como benefícios não monetários
tais como seguros de acidentes de trabalho e subsídios de
alimentação em espécie.
Caso o valor do gasto seja superior ao valor das
quantias já pagas, a diferença é registada como passivo, tais
como os direitos associados a direito a férias e subsídio de
férias e outros equiparáveis.
Nos fluxos de caixa, os “pagamentos ao pessoal” em
2018 e 2017 não incluem os pagamentos dos encargos
sobre remunerações por não se considerarem pagamentos
aos colaboradores e por conta dos colaboradores. Não
incluem também os subsídios de alimentação pois são em
espécie.
16.DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS
DIPLOMAS LEGAIS
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em
situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7
de Novembro.
Dando cumprimento ao estabelecido no DecretoLei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação
da Entidade perante a Segurança Social se encontra
regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.
Foram registados, como gastos do exercício de 2018,
5.904,00 euros relativos à revisão legal de contas, serviço
prestado pelo Revisor Oficial de Contas.
Não foram pagas remunerações a membros dos
órgãos sociais.
17.OUTRAS INFORMAÇÕES
De forma a uma melhor compreensão das restantes
demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes
informações.
17.1.Investimentos Financeiros
Nos períodos de 2018 e 2017, a Entidade detinha os
seguintes “Investimentos Financeiros”:
Descrição

2018

2017

Outros investimentos
financeiros

6.554,88

4.535,54

Fundos compensação
de trabalho (FCT)

6 554,88

4 535,54

Perdas por imparidade
acumuladas

0

0

Total

6 554,88

4 535,54
62

17.2.Fundadores, beneméritos,
patrocinadores, doadores, associados e membros
A 31 de dezembro de 2018 e 2017 este item não
apresentava qualquer saldo.
17.3.Clientes
Em 2018 e 2017 a rubrica “Clientes” encontra-se
desagregada da seguinte forma:
2018

2017

Descrição
Saldo
devedor

Saldo
credor

Saldo
devedor

Saldo
credor

Clientes

67.343,20

20,00

90.018,40

Utentes

16.796,23

89.082,30

7.903,61

112.242,25

Total

84.139,43

89.102,30

97.922,01

112.242,25

Clientes
e utentes c/c

Os saldos credores de utentes correspondem a valores
obtidos para financiamento das despesas pessoais dos
utentes. O saldo devedor de utentes representa a faturação
de comparticipações e despesas pessoais que se espera que
sejam recebidas em 2019.
17.4.Outros créditos a receber
A rubrica “Outras créditos a receber” tinha, em 31 de
Dezembro de 2018 e 2017, a seguinte decomposição:
Descrição

2018

2017

Adiantamentos ao
pessoal

2.906,81

800,00

Devedores por
acréscimos de
rendimentos

48.845,15

5.610,18

Outros devedores

12.966,34

11.450,06

Total

64.718,30

17.860,24

Remunerações a pagar
ao pessoal
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A maior parte do valor de “Devedores por acréscimos
de rendimentos” diz respeito a donativos de 2018 cujo
recebimento ou depósito ocorre em 2019.
17.5.Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica
“Diferimentos” englobava os seguintes saldos:
Descrição

2018

2017

Seguros

19.195,46

14.578,79

Rendas antecipadas

3.344,19

3.318,88

Outros

4.112,56

2.529,81

Total

26.652,21

20.427,48

Gastos a reconhecer

Desagregação dos valores inscritos na rubrica de
caixa e em depósitos bancários:
Descrição

S.I.
01/01/2018

Débitos

Créditos

S.F.
31/12/2018

Caixa

29.684,28

1.623.350,02

1.639.454,30

13.580,00

Depósitos
à ordem

102.576,93

5.966.387,40

5.916.221,16

152.743,17

Outros
D.B.

326.008,19

1.807.026,30

1.818.000,00

315.034,49

Total

458.269,40

9.396.763,72

9.373.675,46

481.357,66

As disponibilidades financeiras aqui apresentadas
são fundamentais para investimentos inadiáveis que
irão garantir a continuação do bom funcionamento da
Comunidade Vida e Paz.
17.8.Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes
variações:

Rendimentos a reconhecer
Outras receitas com
proveito diferido

78.430,33

Total

78.430,33

40.101,99
40.101,99

17.6.Outros Ativos Financeiros
A Entidade não detinha, a 31 de Dezembro de 2018 e
2017, investimentos noutras entidades.
17.7.Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de
Dezembro de 2018 e 2017, encontrava-se com os seguintes saldos:
Descrição

2018

2017

Caixa

13.580,00

29.684,28

Depósitos à ordem

152.743,17

102.576,93

Depósitos a prazo

315.034,49

326.008,19

Total

481.357,66

458.269,40

Descrição

Saldo Inicial

Fundos

13.128,06

Resultados
Transitados

398.955,78

Outras var.
fundos
patrimoniais

1.781.471,89

Subsídios

1.647.028,54

Doações

134.443,35

Total

2.193.555,73

Aumentos

Diminuições

Saldo Final
13.128,06

117.848,12

281.107,66

254.172,95

183.483,67

1.852.161,17

254.172,95

145.203,64

1.755.997,85

38.280,03

96.163,32

301.331,79

2.146.396,89

254.172,95

Os aumentos à constituição de Subsídios ao
Investimento para aquisição e/ou doação de bens do
ativo fixo respeitam a parte do donativo da Calzedonia
(244.173€) e ao projeto “Em volta” da CML (10.000€).
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As diminuições correspondem à aplicação de
resultados negativos do ano de 2017 em Resultados
transitados, conforme indicação da Direção, à alienação
dos imóveis de Lagoaça que tinham sido doados (32.638€)
e à redução do valor em “Subsídios ao Investimento”
e “Doações” associados com ativos fixos tangíveis e
intangíveis, por contrapartida de “Outros Rendimentos
e Ganhos” na mesma proporção das depreciações e
amortizações dos bens do ativo fixo subsidiados e/ou
doados.
17.9.Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado
da seguinte forma:
Descrição

2018

2017

Fornecedores c/c

89.177,72

83.851,73

Fornecedores
títulos a pagar
Fornecedores
faturas em receção
e conferência
Total

89.177,72

83.851,73

17.10.Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está
dividida da seguinte forma:
Descrição

2018

2017

Imposto sobre o
valor acrescentado
(IVA)

21.214,28

5.122,78

IVA - Reembolsos
pedidos

21.214,28

5.122,78

21.214,28

5.122,78

Ativo
Imposto sobre
rendimento das
pessoas coletivas

Outros impostos e
taxas
Total
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Descrição

2018

2017

Imposto sobre o
valor acrescentado
(IVA)

336,49

1.561,73

Imposto sobre
rendimento das
pessoas singulares
(IRS)

11.770,94

11.765,38

Segurança Social

35.693,04

32.823,92

Outros impostos e
taxas

312,85

230,13

Total

48.113,32

46.381,16

Passivo
Imposto sobre
rendimento das
pessoas coletivas
(IRC)
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17.11.Outras Dívidas a pagar
A rubrica “Outras dívidas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:
2018

2017

Descrição
Não
corrente

Corrente

Não
corrente

Corrente

Pessoal
Remunerações a pagar
Credores por acréscimo
de gastos

264.010,33

245.560,00

Remunerações a liquidar

245.529,10

233.111,99

Outros acréscimos de
gastos

18.481,23

12.448,01

Outros credores

89.102,30

112.242,25

Conta corrente utente

89.082,30

112.242,25

Outros credores

20,00

Total

353.112,63

357.802,25

17.12.Outros Passivos Financeiros
A entidade não detém valores em “Outros passivos financeiros” em 2018 e 2017.
17.13.Subsídios, Doações e Legados à exploração
A entidade reconheceu, nos períodos de 2018 e 2017, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:
Descrição

2018

2017

Subsídios do Estado e outros entes públicos

1.901.421,57

1.826.540,68

Subsídios de outras entidades

0,00

0,00

Doações e Heranças

1.411.575,05

1.253.264,95

Donativos monetários

535.045,58

361.965,75

Donativos em espécie e serviços

876.529,47

891.299,20

Heranças

0,00

0,00

Total

3.312.996,62

3.079.805,63
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Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados
de forma mais detalhada na Nota 12.
17.14.Fornecimento e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos”,
nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2018 e de
2017, foi a seguinte:
Descrição

2018

2017

Trabalhos
especializados

115.633,16

92.004,58

Publicidade e
propaganda

16.479,55

53.187,82

Vigilância e
segurança

7.019,84

1.756,66

Honorários

44.334,00

58.086,98

Conservação e
reparação

174.195,01

98.015,92

Outros serviços
especializados

1.592,27

1.730,54

Total serviços
especializados

359.253,83

304.782,50

Ferramentas
utens. desg. ráp.

27.468,79

16.319,43

Material de
escritório

8.626,26

11.064,30

Outros materiais

1.804,17

4.381,12

Total materiais

37.899,22

31.764,85

Eletricidade

75.622,59

68.839,69

Gás

52.822,58

41.143,38

Gasóleo, gasolina,
outros

60.804,26

54.412,55

Água

34.066,91

34.012,00

Total energia e
fluídos

223.316,34

198.407,62

Total de
deslocações e
estadas

29.186,79

36.216,28

Descrição

2018

2017

Rendas e
alugueres

53.267,19

41.421,04

Comunicação

21.410,74

19.874,37

Seguros

21.254,11

18.739,07

Contencioso e
Notariado

843,93

1.033,00

Limpeza, higiene e
conforto

11.343,00

17.242,95

Outros serviços

3.317,92

3.643,21

Total de
serviços
diversos

111.436,89

101.953,64

Total

761.093,07

673.124,89

O maior aumento entre rubricas ocorreu em “Serviços
Especializados”, grande parte pelas seguintes razões:
• Aumento dos gastos com conservação e
reparação dos edifícios das Comunidades Terapêuticas
e Apartamentos de Reinserção, em que grande parte foi
com recurso a financiamento (donativos), salientando-se
o donativo da Calzedonia. A parte do investimento não
financiada realizou-se por obrigação legal e de segurança
com a implementação de medidas de autoproteção.
• O aumento dos trabalhos especializados devese aos gastos associados ao projecto POISE – Projeto
Operacional de Inclusão Social e Emprego, subsidiado
pelo Fundo Social Europeu e pelo Orçamento de Estado.
• O aumento em gastos com vigilância e segurança
devem-se também à implementação de medidas de
autoproteção.
• Ocorreu ainda um aumento significativo com a
conservação e reparação de viaturas, e espera-se que com
o investimento em novas viaturas efetuado em 2017 e
2018, este valor venha a diminuir no futuro.
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17.15.Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos”
encontra-se dividida da seguinte forma:
Descrição

2018

2017

Rendimentos
suplementares

59.676,67

73.500,18

Descontos de
pronto pagamento
obtidos

60,78

22,82

Rendimentos
e ganhos nos
restantes ativos
financeiros

0,90

Rendimentos
e ganhos em
investimentos não
financeiros

11.000,00

Outros
rendimentos e
ganhos

184.549,52

Imputação
de Subsídios/
Doações para
investimentos

150.845,58

Outros

33.703,94

34.683,74

Total

255.287,87

267.875,25

9.304,43

16.588,73

Custos com
apoios financeiros
concedidos a
utentes

129.737,95

97.338,58

Total

141.351,47

116.057,06

17.17.Resultados financeiros
Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os
seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e
similares:

175,16

Descrição
3.964,63

2018

2017

Juros e gastos similares suportados
Juros suportados

0,19

0,07

Outros gastos e perdas de
financiamento

0

10,5

Total

0,19

10,57

Diferenças de câmbio
desfavoráveis

190.212,46

155.528,72

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos

17.16.Outros gastos e perdas
A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se
dividida da seguinte forma:
Descrição

2018

2017

Impostos

2.309,09

1.829,75

757,18

1.726,23

Total

757,18

1.726,23

Resultados
financeiros

756,99

1.715,66

Dividendos obtidos

O valor da “Imputação de Subsídios/Doações para
Investimentos” reflete o valor em “Subsídios” e “Doações”,
conforme explicação constante na nota 17.8.

Gastos e perdas
investimentos não
financeiros

Outros gastos e
perdas

300,00

67

Outros rendimentos
similares

17.18.Acontecimentos após a data de
balanço
Não são conhecidos, à data de emissão deste relatório,
quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo
nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de
2018. Após o encerramento do período, e até à elaboração
do presente anexo, não se registaram outros factos
suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.
As demonstrações financeiras para o período findo
em 31 de Dezembro de 2018 foram aprovadas pela Direção
em 24 de abril019.

