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Nota Prévia
Este Relatório de Gestão e Contas de 2015 segue ainda, como não podia
deixar de ser, o figurino daqueles que foram elaborados nos últimos 3 anos,
apresentando separadamente e sem nenhuma ligação as actividades da DN
e as Actividades das Delegações.
Na organização da ASSP e para melhor cobertura do país foram criadas
Delegações que são um dos motores das Actividades da Associação, mas
que trabalhando isoladamente e com a partilha de ideias e de projectos
insipientes tornam a organização da ASSP uma teia complexa e intrincada.
No Plano de Acção da actual DN afirmámos que a ASSP é um todo e que o
todo é maior do que a soma das partes.
Consideramos urgente dar um sinal que esta DN pensa que a partilha e
articulação entre Delegações e entre Delegações e DN constituiu o caminho
que teremos que começar trilhar e que, de futuro, quer os Planos de Actividades, quer os respectivos Relatórios devem traduzir essa realidade.
É para tal que já começámos a recolher e a sintetizar informação mas, que,
no quadro estreito dos prazos que temos, ainda não é possível partilhar.
Esta Nota Prévia ao Relatório de 2015 que agora vos apresentamos constitui
apenas um sinal da nossa perspectiva da ASSP como um todo, uno e indivisível.
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1. INTRODUÇÃO
Para efeitos do disposto na alínea b1) do n.º 2 do Art.º 31º dos Estatutos, vem a Direcção Nacional apresentar à Assembleia Nacional de Delegados, para apreciação e votação, o Relatório de Actividades e
Contas do ano de 2015, e a correspondente proposta de aplicação de resultados.
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2. RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA DN
2.1. Enquadramento
A DN, no seu Plano de Actividades para 2015, começou por fazer um breve diagnóstico da situação da
ASSP, identificando os problemas fundamentais à sua continuidade e sucesso, propondo-se ser o motor
da dinamização de Actividades que conduzam, com eficácia, à concretização das oportunidades, à diminuição dos pontos fracos e à solução dos problemas ameaçadores, articulando o seu trabalho com o das
Delegações, sobretudo numa perspectiva de calendarização e avaliação.
Constituía o seu objectivo prioritário, aumentar o número de Associados, preferencialmente das
novas gerações, para não pôr em causa a continuidade e sobrevivência da Associação no médio e no
longo prazo.
Considerou-se ainda que as questões da organização e da comunicação eram centrais para o desenvolvimento de uma Associação virada para o futuro, tendo sempre em conta as especificidades e os anseios
dos seus Associados.
Este Relatório pretende referir como foram conseguidos, ou não, os propósitos que então foram apresentados.

2.2. Áreas Gerais de Intervenção
2.2.1. Evolução do número de Associados
Tal como já se referiu, constituiu o objectivo prioritário da Direcção Nacional motivar para a
necessidade de se aumentar o número de Associados.
O quadro seguinte indica a sua evolução durante o ano de 2015:
31. 12. 2014

11498

31. 12. 2015
Novos Associados
Desistentes
Falecidos
Recuperados (atraso no pagamento de quotas)
Total

385
219
156
5
11513

2.2.2. Comunicação
Boletim Informativo (BI)

Durante o ano de 2015, cumpriu-se o estabelecido de 4 edições do BI, verificando-se que a
participação das Delegações ultrapassou as expectativas e, embora em espaço mais restrito, a
carga noticiosa foi objecto de manifesta melhoria, especialmente quanto à sua pertinência.
Foram vários os artigos oriundos de Delegações que integraram a dimensão cultural do BI.

Acontecer

Apesar de não constituir um meio de comunicação da DN, a folha ACONTECER surgiu da sua
inspiração.
Após um pequeno inquérito junto das Delegações, pareceu verificar-se que o ACONTECER é
uma via com grandes possibilidades de evolução, continuando a merecer por parte da maioria
das Delegações manifesto interesse. A criatividade dos seus editores conseguiu ultrapassar as
dificuldades inerentes à publicação e envio.
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Newsletter

A Newsletter foi um dos media que prestou excelente serviço no apoio ao Congresso, não só na
comunicação com as Delegações mas também na fase de anúncio e no balanço final.
Na fase actual, cada edição da Newsletter continua a cobertura de todas as escolas às quais
foram acrescentadas as Associações de Professores e cerca de 3 500 endereços de pessoas,
muitas delas Professores, que solicitaram receber directamente no seu mail cada número editado.
Verifica-se que a via das escolas para a difusão da Newsletter é um processo lento e difícil,
embora cada envio seja acompanhado de uma carta solicitando o seu envio a todos os docentes
da Instituição

Novo site da ASSP

Foi criado um novo site da ASSP, mais operacional, mais dinâmico e onde as Delegações têm
uma intervenção directa. Para isso foi feita formação aos elementos que as Direcções das Delegações indicaram como os possíveis responsáveis.
Foi lançada igualmente a página da ASSP no Facebook
(www.facebook.com/assp.pt)

2.2.3. Vantagens para os Associados
Novos Protocolos

Na área das vantagens criadas para os Associados, mediante negociação, é possível destacar
dois protocolos de maior relevância:
- Celebração de um Protocolo com a Fundação INATEL, de carácter nacional, que faz a abertura
para negociações locais de cada Delegação com vista a acordar espaços para actividades
desportivas e abre perspectivas para Campos de Férias integrados no sistema INATEL.
- Embora em fase de negociação, decorrem os aspectos finais de um protocolo com um grande
grupo de farmácias para a dispensa de medicamentos com desconto e a entrega ao domicílio.

Novos Seguros de Saúde

O acordo estabelecido com a MGEN veio trazer benefícios aos Associados, no entanto, a sua
divulgação não foi suficientemente eficaz

2.2.4. Delegações
Os Encontros de Delegações constituem, muito provavelmente, um dos momentos de maior
significância na vida da ASSP.
Em 2015 não se realizou nenhum Encontro, ainda que estivesse planeado.
O Congresso ASSP 2015 mobilizou por inteiro todos os esforços possíveis durante mais de
metade do ano.
2015 era o último ano do mandato da DN, pelo que foi necessário concluir várias tarefas e
preparar as eleições do mandato seguinte. O Encontro previsto e preparado para Setembro de
2015 foi adiado para Abril de 2016.
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2.2.5. Congresso ASSP 2015
Comemoração do 34ºaniversário da Associação
O Congresso ASSP 2015 realizou-se em Évora a 21, 22 e 23 de Maio.
A constatação de que a missão da ASSP tem em vista pensar Professores para que possa ter
como foco principal os Associados levou à emergência do Congresso como forma de integrar
Delegações, Associados e Professores nos aspectos fundamentais do nosso Plano de Acção e
nas suas dimensões de maior amplitude.
Com este Congresso pretendeu-se realizar um encontro de reflexão entre Professores, visando
a abertura de novos horizontes, incluindo o do seu protagonismo social.
Com a realização do Congresso pretendeu-se revelar a vitalidade da ASSP enquanto Associação
de todos os Professores. Se, por um lado, essa vitalidade foi revelada junto dos Associados e de
muitos Professores, por outro, foi visível a dificuldade que houve em levar a Associação aos
meios de comunicação nacionais. Nesse aspecto o Congresso ficou aquém do objectivo pretendido. No entanto, em todos os outros objectivos enunciados, a sua realização excedeu as expectativas, quer na organização, quer na participação e partilha das Delegações.
Foi um dos momentos de grande afirmação da Identidade da ASSP cuja organização se concretizou em permanente ligação com a Delegação de Évora, tendo-se revelado simultaneamente
um momento de comemoração e festa do 34º aniversário da Associação.
Mais do que um ponto de chegada o Congresso revelou-se como um ponto de partida para
habitarmos o futuro.

2.2.6. Organização
Serviços Centrais

Os serviços Centrais foram dotados de técnicos absolutamente indispensáveis à necessidade de
se assegurar uma prestação mais eficaz.
O Designer gráfico estabeleceu com a ASSP um contrato sem termo, assegurando a devida
autonomia para a elaboração e preparação de publicações, designadamente do BI, além de
brochuras para os Planos de Actividades e Orçamentos, bem como dos Relatórios de Gestão e
Contas.
Reformularam-se os serviços da contabilidade, estabelecendo com a até então estagiária, um
contrato a termo certo de 1 ano, tendo em vista a manutenção da centralização da contabilidade na sede.
A Técnica de Recursos Humanos, contratada por 1 ano, a tempo parcial, passou a garantir que
todos os procedimentos nessa área convergissem com a lei e a dar pareceres conducentes a
uma gestão mais equilibrada e eficaz. A sua assessoria aplicou-se à DN, e também às Direcções
das Delegações com Residências.

2.2.7. Recursos Humanos
No PAO de 2015 foram propostas as seguintes actividades:
1. Definição de um plano de formação e forma de o concretizar.
2. Revisão do processo de avaliação.
3. Reestruturação dos serviços prestados na Sede, redefinindo competências.
4. Análise comparativa dos Regulamentos Internos das 4 Residências, visando uma harmonização.
5. Aprovação do quadro de pessoal.
Depois de decorridos dois momentos de avaliação segundo o novo Regulamento, e detectadas
que foram as principais dificuldades de aplicação, iniciou-se o 1º processo de revisão que terminará durante 2016.
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Não foi possível definir o Plano de Formação que se considerava importante para completar o
processo de avaliação, devido à sua necessidade de reformulação. Numa Organização que pela
primeira vez fazia a avaliação dos seus funcionários e se encontra tão dispersa geograficamente,
houve necessidade de uma ponderação mais alargada no tempo. Espera-se que em 2016 já seja
possível levar-se a efeito.
Os Serviços da Sede sofreram alguma reformulação com a contratação da Técnica de Recursos
Humanos. Considera-se, porém, que não se encontra esgotada essa intervenção, pressupondo-se uma redefinição de competências.
Foram reformulados os Regulamentos Internos das 4 Residências, de forma a que as regras de
funcionamento se encontrem harmonizadas, respeitando embora a especificidade de cada uma.
Foram analisados os quadros de pessoal de cada uma das 4 residências, comparados com as
imposições legais, e consideradas as necessidades específicas.
O facto de 2 Delegações, Aveiro e Porto, terem visto aumentado o número de camas adiou o
processo de aprovação dos QP.
Para além destas acções específicas previstas no PAO, na área dos RH procurou-se desenvolver
procedimentos de melhoramento de todos os serviços, realizando-se encontros entre dirigentes
e técnicos com o objectivo de partilha de experiências e trocas de informação.

2.2.8. Fundo de Solidariedade Social
Por proposta do grupo de trabalho que analisa ponderadamente as situações sociais, familiares
e financeiras de carência dos Associados indicados pelas Direcções das Delegações, foram
atribuídos 33 124,62€, durante o ano de 2015, para o apoio referido.

No final de 2015 foram eleitos os Orgãos Sociais Nacionais e Distritais da ASSP. A DN agradece
à Comissão Eleitoral o empenho e sentido de responsabilidade com que actuou ao longo deste
processo.
A DN manifesta o reconhecimento a todos os trabalhadores da ASSP que, ao longo de mais um
ano, trabalharam e permitiram o desenvolvimento desta Associação.
A DN agradece ainda a todos os que voluntária e graciosamente exerceram funções nos mandatos anteriores.
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3. RELATÓRIOS DE ACTIVIDADES DAS DELEGAÇÕES
3.1. Introdução

De acordo com o estabelecido nos artigos 4º e 5º dos Estatutos, a ASSP, para a organização e gestão
dos seus recursos, criou Delegações que desenvolvem actividades necessárias à prossecução dos objetivos da Associação, devendo ser tomadas em consideração as especificidades próprias das atividades
desenvolvidas pelas Delegações que as respectivas Direcções devem apresentar e fundamentar junto da
Direcção Nacional, que as apreciará e, ouvido o Conselho Nacional, aprovará ou não.
Os Relatórios que a seguir se apresentam transcrevem o resultado das actividades previstas pelas Delegações, nos seus Planos de Actividades referentes ao ano de 2015.
A variedade e a diversidade dessas actividades demonstram como a acção da ASSP se processa de
forma diferente pelas várias regiões do país. Cada Delegação procurou desenvolver o estabelecido nos
Planos de Actividades, com mais ou menos dificuldades, com mais ou menos participação e, seguramente, com muita dedicação e esforço.
Numa análise de todos os relatórios concluiu-se o seguinte:
• Algumas Delegações conseguiram ampliar ou melhorar os locais onde estão instaladas, sendo
de salientar a inauguração da nova Casa do Professor em Évora. São também assinaladas algumas dificuldades devidas à escassez de funcionários.
• Em todas as Delegações, a maior parte das actividades planificadas foram realizadas o que
comprova a consciencialização da sua importância. Essas actividades tiveram em conta os interesses dos Associados, a disponibilidade de espaços e monitores. Promoveram o convívio, a
criatividade, o enriquecimento cultural e a manutenção física. Algumas Delegações lamentam a
falta de eventos fomentadores da inter-geracionalidade.
• É aspiração de algumas Delegações a criação de núcleos dinamizadores e de divulgação da
ASSP, noutras localidades do seu distrito.
• É comum a preocupação das Direcções das Delegações em aumentarem o número de Associados, salientando contudo as dificuldades no contacto com os Professores no activo. É unânime
o sentimento de que há necessidade de diversificar as actividades e eventos, de forma a atrair
mais Professores para a ASSP e de garantir uma mais estreita ligação à comunidade.
• O ACONTECER continuou a ser muito bem aceite por todas as Delegações que reconhecem
o efeito positivo no contacto com os Associados e na divulgação da Associação. Salientam
porém as dificuldades ligadas ao custo do seu envio, já que a grande maioria dos Associados
não tem endereço electrónico e o correio fica caro.
O número de edições publicadas pelas Delegações foi o seguinte:
NÚMERO
DE DELEGAÇÕES

EDIÇÕES
DO ACONTECER

DUAS

2

DUAS

3

DUAS

4

DUAS

5

TRÊS

6

UMA

7

UMA

9

UMA

10

10

Estruturas Residenciais e Outras Actividades
Designaç
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Os meios libertos no exercício e correspondentes, no caso, ao somatório dos resultados líquidos e das
amortizações, são a seguir referidos.

Meios Libertos
Anos

2015

2014

Resultado Líquido (a)

122 368,64

217 664,37

Amortizações e depreciações

402 883,28

419 173,49

525 251,92

636 837,86

Total dos meios retidos

Em termos do rácio de rentabilidade, medido no que podemos considerar como resultado operacional,
tendo-se verificado uma ligeira melhoria em relação ao ano anterior, mantém-se negativo em cerca de
10,6% quando comparados os rendimentos com os gastos operacionais considerados. Significa isto que
uma parte significativa do valor das quotas está a ser canalizado para suportar gastos operacionais,
quando deveria ser reservada ou para investimentos ou para amortização de dívida. É um ponto que
merece ser novamente abordado ao serem analisadas as contas de exploração das Delegações.

Demonstração de Resultados – Rentabilidade
2015
Valor
Serviços Prestados
Jóias e quotas (1 /Associado/mês)
Custos operacionais
Resultados operacionais

2014
%

Valor

2 792 397,46

85,11

2 548 019,49

83,34

139 925,00

4,26

143 556,50

4,70

-3 280 884,52

100,00

-3 057 550,45

100,00

-348 562,06

10,62

-365 974,46

11,96

Quotas e jóias

668 297,11

672 128,22

Outros rendimentos (a)

283 460,89

412 063,49

-402 883,28

-419 173,49

-77 944,02

-81 379,39

122 368,64

217 664,37

Amortizações/Depreciações
Gastos financeiros
Resultado Líquido

%

a) Não inclui o valor de consignação de 0,5% do IRS que, em 2014, foi de 97.790,80€

93

94

717 598,80

38 642,53

29 498,24

90 407,00

-81 262,71

518 551,94

7 148,84

-

58 542,89

-51 394,05

Gastos antes de
amort e Juros
Result antes de
Juros e amort.

Amortizações

Resultados

Juros

756 241,33

525 700,78

Rendimentos

-20 870,17

Lisboa

-6 538,99

Resultados

26 948,09

-

6 077,92

34 855,09

40 933,01

Algarve

Aveiro

6 341,94

-

Amortizações

Juros

-197,05

19 656,56

Gastos antes de amort

Result antes de
Juros e amort.

19 459,51

Rendimentos

Açores

-70 457,03

49 490,24

26 550,71

5 583,92

380 023,96

385 607,88

Porto

-1 074,14

-

-

-1 074,14

16 299,00

15 224,86

Beja

56 660,53

104 397,19

10 305,22

171 362,94

954 765,94

1 126 128,88

Setúbal

-14 903,67

12 105,47

-

-2 798,20

83 493,80

80 695,60

Coimbra

-146 453,26

302 837,32

66 354,17

222 738,23

2 570 940,64

2 793 678,87

SOMA 2

-14 940,19

7 907,72

-

-7 032,47

34 403,64

27 371,17

Évora

-15 100,48

7 357,89

-

-7 742,59

72 853,39

65 110,80

Guimarães

405,02

2 766,11

-

3 171,13

12 887,32

16 058,45

Leiria

CONTAS DE EXPLORAÇÃO POR DELEGAÇÕES - 2015

-19 815,63

7 457,94

-

-12 357,69

23 264,69

10 907,00

Madeira

395 084,35

14 142,00

11 585,85

420 812,20

348 800,91

769 613,11

Sede

-17 477,39

6 048,66

-

-11 428,73

19 310,23

7 881,50

Portalegre

-126 262,45

85 903,96

0,00

-40 358,49

361 146,97

320 788,48

SOMA 1

-10 319,12

7 861,17

-

-2 457,95

25 599,88

23 141,93

Santarém

591 929,72

302 837,32

66 354,17

222 738,23

2 570 940,64

2 793 678,87

SOMA 2

-5 627,69

1 108,97

-

-4 518,72

18 523,37

14 004,65

Viseu

122 368,64

402 883,28

77 940,02

603 191,94

3 280 888,52

3 884 080,46

TOTAIS

-126 262,45

85 903,96

0,00

-40 358,49

361 146,97

320 788,48

SOMA 1
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Nos termos das deliberações, há já alguns anos estatutariamente aprovadas, os rendimentos das Delegações provêm do resultado das actividades desenvolvidas por essas mesmas Delegações, dos subsídios e outros benefícios que lhes possam ser atribuídos por terceiros, do valor das jóias pagas pelos
associados na altura da sua inscrição na Associação e duma parte das quotas, correspondente a
1€/mês/associado inscrito pela Delegação. Este assunto foi já objecto de reflexão no ano findo em duas
reuniões do Conselho Nacional, em 27 de Junho e 12 de Setembro. É verdade que uma revisão desta
matéria exige tempo de pensamento e de consenso, exactamente uma das funções e competências do
CN. Nas actuais condições, a grande maioria das Delegações apresenta resultados negativos antes da
imputação de juros e de amortizações, e, consequentemente, défices de tesouraria, podendo criar-se,
inclusive, algum sentimento de injustiça entre as Delegações.
Paralelamente às contas das Delegações, importa acrescentar dois aspectos relativos a actividades ocorridas em 2015. É o caso da apresentação de contas relativas ao Congresso “NÓS PROFESSORES / HABITAR O FUTURO” e dos resultados da actividade do núcleo de Gaia (o único em funcionamento). No caso
do Núcleo de Gaia, as respectivas contas estão integradas na Delegação do Porto, e cujas actividades
corresponderam a 7.980,00€ de rendimentos e a 6.779,59€ de gastos, com um saldo positivo de
1.200,41€. As contas do Congresso realizado em Évora no passado mês de Maio, em conjunto com o
Aniversário da ASSP, estão integradas nas contas da Sede, com o seguinte desenvolvimento:

CONGRESSO E ANIVERSÁRIO DA ASSP
Conta de Exploração
Descrição

Valores

Receitas
Inscrições

15 782,00

Subsídios de outras entidades
(IEFP)

3 641,62

Utilização de Reservas
Consignadas

19 254,08

38 677,70

Despesas
Restauração

12 101,45

Publicitação exterior

1 690,60

Boletim

738,00

Material de escritório

555,14

Materiais para as actividades

5 781,77

Deslocações e estadas

7 835,70

Comunicação

438,02

Seguros

166,09

Outros fornecimentos e serviços

1024,87

Gastos com pessoal

8 346,06

95

38 677,70

Falando-se de contas do Congresso, é importante dizer também que, a par do imenso trabalho voluntário de muitos associados e dos corpos sociais da Delegação de Évora e da Comissão do Congresso, não
valorizado contabilisticamente, também a ocupação de espaços como foi o Palácio de D. Manuel e o
auditório onde decorreram as conferências foi graciosamente cedida quer por parte da Câmara Municipal de Évora, quer pela CCDR do Alentejo. Da mesma forma, todos os conferencistas e formadores
ofereceram o seu trabalho gratuitamente à ASSP que apenas assegurou o alojamento e a alimentação
no período de participação no Congresso. Independentemente das manifestações de agradecimento,
oportunamente efectuadas a estas entidades, também neste relato têm o seu cabimento.
O Fundo de Solidariedade Social da ASSP, cujo Regulamento foi aprovado na AND de 23/03/2013, por
proposta da DN, apresenta, em reforços e benefícios concedidos e em saldo, os valores constantes do
seguinte quadro:

Movimento financeiro no FSS
Reforços

Utilizações

Saldo em 31.12.2013

Saldo
116 806,33

Utilização em 2014

21 856,89

94 949,44

Reforço em 2014 do ano de 2013

39 861,55

134 810,99

Reforço em 2015 do ano de 2014

44 584,29

179 395,28

1ª utilização em 2015

23 482,56

155 912,72

2ª utilização em 2015

9 642,06

146 270,66

96
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4.3. Balanço e posição financeira
Sendo o balanço um quadro representativo do valor do património duma entidade numa data, independentemente da sua apresentação formal em modelos próprios, tal como ocorre no caso da Demonstração de Resultados por natureza e da Demonstração dos Fluxos de Caixa, em anexo, pode o mesmo ser
também apresentado, duma forma sintética, da seguinte forma:
Balanço sintético à data de 31.12.2015
Rubricas

2015

2014

Valores

%

Valores

%

15 443 484,83

92,87

15 497 848,49

92,67

Dívidas de Terceiros CP

236 090,60

1,42

515 570,91

3,08

Meios Financeiros

949 972,70

5,71

710 744,49

4,25

16 629 548,13

100,00

16 724 163,89

100,00

Fundos Patrimoniais

12 621 486,35

75,90

12 647 397,13

75,62

Passivo não corrente

2 977 175,76

17,90

2 760 008,22

16,51

Passivo corrente

1 030 886,02

6,20

1 316 758,54

7,87

16 629 548,13

100,00

16 724 163,89

100,00

ACTIVO
Activo não corrente (Imobilizado)

Soma
PASSIVO + Fundos Patrimoniais

Soma

A ASSP apresenta uma estrutura financeira sólida e consistente com os anos anteriores, manifestando
melhoria, ainda que ligeira, no peso dos capitais próprios em relação ao total do activo, situando-se em
75,90% desse valor.
Em relação ao rácio de endividamento bancário, aprovado e fixado com limite pela AND em Novembro
de 2013, por proposta da DN, em 1/3 do valor contabilístico das rubricas de terrenos e de edifícios e
outras construções, apresenta-se o mesmo com os seguintes valores, aquém do limite fixado:
Rácio de endividamento - 31/12/2015
Descrição

Valor contabilístico

Terrenos

210 036,17

Edifícios

16 399 914,88

Depreciações

-2 919 919,22
Soma

13 690 031,83

Endividamento bancário

3 530 771,78

Rácio de endividamento

25,79%

97

5. APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Tendo em conta o definido pelos Estatutos e não contemplando as contas eventuais valores que venham
a ser atribuídos no âmbito da consignação de 0,5% do IRS, apresenta a Direcção Nacional a seguinte
proposta de aplicação de resultados:
1. Reforço do Fundo de Solidariedade Social
2. Reforço da rubrica de Resultados Transitados

A Direcção
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12 236,86
110 131,78
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6. RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
Exmos. Senhores Delegados:
Relatório:
1. Nos termos dos estatutos e do mandato que nos conferiram submetemos à vossa apreciação o nosso

relatório sobre a atividade fiscalizadora desenvolvida e o parecer sobre o Relatório de Gestão e as
Demonstrações Financeiras apresentadas pela Direcção Nacional da Associação de Solidariedade Social
dos Professores, relativamente ao período findo em 31 de Dezembro de 2015.

2. No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a atividade da Associação tendo recebido todo o apoio da Direção e dos Serviços da Associação,
recebendo todos os esclarecimentos que solicitámos.
3. No âmbito das nossa funções verificamos que:
3.1. As Demonstrações Financeiras foram preparadas tendo por base uma contabilidade
organizada de acordo com as disposições legais em vigor no nosso país.

3.2. As políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são adequados às

circunstâncias, estão de acordo com as normas contabilísticas em vigor no nosso país e estão
explicitados no documento anexo ao balanço e às demonstrações dos resultados e dos fluxos
de caixa;

3.3. Procedemos à análise do Relatório de Gestão da Direção tendo concluído que o mesmo
é suficientemente esclarecedor, evidenciando os aspetos mais significativos;

3.4. A proposta de aplicação dos resultados encontra-se devidamente fundamentada e de
acordo com as diretrizes internas.
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Parecer:
4. Em face do exposto, não tendo conhecimento de violação da lei e dos estatutos, somos do parecer
que a Assembleia Nacional de Delegados:
4.1. Aprove o Relatório de Gestão da Direcção, bem como as Demonstrações Financeiras por
esta apresentadas;

4.2. Aprove a proposta de aplicação dos resultados apresentada pela Direcção;

Lisboa, 09 de Março de 2016

O Conselho Fiscal

(António Rodrigues Neto)

(João Sanches Peres)

(Jorge Miguel Morais Carvalho)
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7. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ASSP - Associação Solidariedade Social dos Professores

Contribuinte : 501406336

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS

PERÍODOS

NOTAS

2 015

2 014

Vendas e serviços prestados

11

3 600 619,57

3 363 704,21

Subsídios, doações e legados à exploração

12

82 631,12

57 854,93

472 463,82

371 126,18

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

8

1 183 038,11

1 201 476,62

Gastos com o pessoal

9

1 559 545,82

1 433 873,72

11

200 829,77

354 208,56

65 836,77

51 073,93

603 195,94

718 217,25

402 883,28

419 173,49

200 312,66

299 043,76

77 944,02

81 379,39

122 368,64

217 664,37

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento de impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

6

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

10
Resultado líquido do período

A Direcção

O Responsável
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BALANÇO
ASSP - Associação Solidariedade Social dos Professores
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
RÚBRICAS

NOTAS

Contribuinte : 501406336
Moeda : (Valores em Euros)
DATAS
31 DEZ 2015

31 DEZ 2014

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Investimentos financeiros

6

Activo corrente
Clientes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários

5
5
5
5

Total do activo

15 440 884,75

15 496 978,58

2 600,08

869,91

15 443 484,83

15 497 848,49

19 473,00

18 664,63

176 884,72

159 178,54

32 074,78

337 727,74

7 658,10

0,00

17 407,81

17 407,81

932 564,89

693 336,68

1 186 063,30

1 226 315,40

16 629 548,13

16 724 163,89

337 359,24

325 899,57

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos
Reservas
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais

7
7
7
7

Resultado líquido do período
Total do fundo de capital

7

64 865,42

51 474,67

8 982 446,73

8 861 217,66

3 114 446,32

3 191 140,86

12 499 117,71

12 429 732,76

122 368,64

217 664,37

12 621 486,35

12 647 397,13

5
5

2 934 119,76

2 715 756,22

5
5
5
5

Passivo
Passivo não corrente
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

A Direcção

43 056,00

44 252,00

2 977 175,76

2 760 008,22

117 047,48

450 944,27

51 380,08

30 163,79

596 652,02

504 781,77

265 806,44

330 868,71

1 030 886,02

1 316 758,54

4 008 061,78

4 076 766,76

16 629 548,13

16 724 163,89

O Responsável
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ASSP - Associação Solidariedade Social dos Professores
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS

NOTAS

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de Clientes e Utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
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

A Direcção

DATAS
2015

2014

3 600 619,57

3 363 704,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 376 611,43

1 995 081,96

1 039 636,37

956 194,68

184 371,77

412 427,57

158 531,02

141 889,78

342 902,79

554 317,35

349 963,45

292 497,99

0,00

0,00

2 010,48

869,91

0,00

432 248,62

14 000,00

0,00

0,00

0,00

280,31

0,00

0,00

0,00

0,00

49 411,92

0,00

6 282,80

0,00

0,00

-335 963,45

-669 921,80

850 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

539 766,21

469 801,05

77 944,92

81 379,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

232 288,87

-1 180,44

239 228,21

-116 784,89

0,00

0,00

710 744,49

827 529,38

949 972,70

710 744,49

O Responsável
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ANEXO – Exercício de 2015
Introdução

O anexo visa complementar a informação financeira apresentada noutras demonstrações financeiras,
divulgando as bases de preparação e as políticas contabilísticas adoptadas e outras divulgações exigidas
pelas Normas de Contabilidade e Relato Financeiro.

1. Identificação da entidade:
1.1. Designação da entidade:

Associação de Solidariedade Social dos Professores

1.2. Sede:

Largo do Monte, 1, 1170-253 Lisboa

1.3. Natureza da actividade:

Actividades de Apoio Social para pessoas idosas, com alojamento

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1. As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em vigor

em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n° 36-A/2011, de 9 de Março e de acordo com a
Estrutura Conceptual (EC), Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Sector
não Lucrativo (NCRF-ESNL) e Normas Interpretativas (NI) constantes do Sistema de Normalização
Contabilística para Entidades do Sector não Lucrativo (SNC-ESNL), sendo supletivamente aplicado
o SNC aprovado pelo Decreto-lei nº 158/2009 e demais legislação complementar, as Normas Internacionais de Contabilidade adoptadas na União Europeia e as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) emitidas pelo IASB e respectivas Interpretações Técnicas (SIC/IFRIC).

2.2.

Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as entidades do
sector não lucrativo (ESNL) que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respectivos
efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem
verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da entidade.
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC-ESNL.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de Dezembro de 2015
são comparáveis em todos os aspectos significativos com os valores do exercício de 2014.
3. Principais políticas contabilísticas:
3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS (§ 7)

Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
Os activos fixos tangíveis obtidos a título gratuito estão mensurados pelo justo valor, deduzido das
correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada
grupo de bens.
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As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Edifícios e outras construções:

10 a 50 Anos

Equipamento básico:

1 a 10 Anos

Equipamento de transporte:

4 Anos

Equipamento administrativo:

1 a 10 Anos

Outros activos fixos tangíveis:

1 a 5 Anos

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos activos nem resultem em
benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos activos fixos tangíveis são registadas
como gastos do exercício em que ocorrem.
Os activos fixos tangíveis em curso representam imobilizado ainda em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade. Estes
activos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que os activos subjacentes estejam
disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pela
gestão.
As mais ou menos-valias resultantes da venda ou abate do activo fixo tangível são determinadas
como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou
abate, sendo registadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas Outros Rendimentos e
Ganhos ou Outros Gastos e Perdas.

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS (§10)

Os juros de empréstimos obtidos directamente, mesmo os atribuíveis à aquisição ou construção de
activos, são registados como gastos do período.

RÉDITO (§12)
O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber.
O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes condições são
satisfeitas:
- Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o comprador;
- A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos;
- O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade.
O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos, pelo justo valor
do montante a receber.
O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento
da transacção à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:
- O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;
- É provável que benefícios económicos futuros associados à transacção fluam para a Entidade;
- Os custos suportados ou a suportar com a transacção podem ser valorizados com fiabilidade;
- A fase de acabamento da transacção à data de relato pode ser valorizada com fiabilidade;
- Os custos incorridos com a transacção e os custos para concluir a transacção podem ser fiavelmente mensurados.
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O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efectivo, desde que seja provável que
benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

CONTABILIZAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS (§ 14)

Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos
quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua
concessão.
Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos Resultados na parte proporcional
dos gastos suportados.
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de activos tangíveis e intangíveis são registados nos Fundos Patrimoniais e reconhecidos na Demonstração dos Resultados,
proporcionalmente às depreciações/amortizações respectivas dos activos subsidiados.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS (§ 17)
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:

Clientes e outras dívidas de terceiros
As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não
vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Empréstimos
Os empréstimos, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo pelo custo.

Periodizações
As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas Outras contas a receber e a
pagar e Diferimentos.

Caixa e Depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e
depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor.

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS (§ 18)

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados:
• Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança social,
ausências permitidas a curto prazo.
Estes benefícios são contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o
serviço.

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:
Não houve alterações às políticas contabilísticas seguidas na ASSP.

106

Relatório de Gestão e Contas da ASSP 2015

5. Terceiros:

A evolução das contas de terceiros nestes dois anos é a seguinte:
Terceiros-Valores a receber
2014
Clientes e utentes
Estado e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Total valores a receber

2015

18.664,63
159.178,54
337.727,74
0,00
515.570,91

19.473,00
176.884,72
32.074,78
7.658,10
236.090,60

Terceiros-Valores a pagar
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Financ. Obtidos Corrente-2015
Financ. Obtidos Não Corrente
Outras contas a pagar-Corrente
Outras contas a pagar-Não Corrente
Total valores a pagar

2014

2015

450.944,27
30.163,79
504.781,77
2.715.756,22
330.868,71
44.252,00
4.076.766,76

117.047,48
51.380,08
596.652,02
2.934.119,76
265.806,44
43.056,00
4.008.061,78

6. Activos fixos tangíveis:
6.1. As bases de mensuração utilizadas para determinar a quantia escriturada bruta estão descritas
no ponto 3.1 (§ 7).

Activos Fixos Tangíveis e Obras em Curso
2014
Saldo inicial
Investimentos
venda imobilizado
Saldo final

18.609.972,88
724.746,61
0,00
19.334.719,49

2015
19.334.719,49
349.963,45
-17.900,00
19.666.782,94

As depreciações são calculadas pelo método da linha recta em conformidade com o período de vida
útil estimado para cada grupo de bens.
Depreciações Acumuladas
Saldo inicial
Depreciações do ano
Depreciações anuladas
Correcções anos anteriores
Saldo final

2014
3.418.567,42
419.173,49
0,00
0,00
3.837.740,91

2015
3.837.740,91
402.883,28
-8.950,00
-5.776,00
4.225.898,19

6.2. Os imóveis de Carcavelos, Lisboa, Porto e Setúbal estão dados como garantia dos empréstimos.
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7. Fundos Patrimoniais

Nos anos de 2014 e 2015 houve a seguinte evolução nos Fundos Patrimoniais da ASSP:

FUNDOS PATRIMONIAIS
Nome Conta
Fundo Social Inicial
Fundo Solidariedade Social
Fundos
Campo de Férias
Projetos
Congresso ASSP
Outras reservas
Outros resultados transitados
Resultados transitados
Subsídios
Doações
Outras variações no CP
Resultado Líquido Exercício

Saldo em
31-12-2013

Afectação
do resultado

191 089
116 806
307 895
0
0
0
0

39 862
39 862
27 996
27 996
0
55 991

8 754 422

106 796

8 754 422
560 414
2 566 559
3 126 973

106 796
0
0
0

202 648
12 391 938

-202 648
0

Movimentos

Saldo em
31-12-2014

Movimentos

Saldo em
31-12-2015

32 597
65 194

-33 125
-33 125
-8 794
-10 412
-32 597
-51 803

191 089
146 271
337 359
47 282
17 583
0
64 865

8 861 218

107 886

13 343

8 982 447

0
61 852
2 316
64 168

8 861 218
622 266
2 568 875
3 191 141

107 886

0

13 343
-32 380
-44 314
-76 694

8 982 447
589 886
2 524 560
3 114 446

217 664
255 459

217 664
12 647 397

-217 664
0

122 369
-25 910

122 369
12 621 486

-21 857
-21 857
-4 517
0
0
-4 517
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191 089
134 811
325 900
23 479
27 996
0
51 475

Afectação do
resultado
44 584
44 584
32 597
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8. Fornecimento e Serviços Externos

Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica de “Fornecimento e Serviços Externos” apresentava a
seguinte decomposição:

Fornecimentos e Serviços Externos
Fornecimentos sob contrato
Trabalhos especializados

2014
49.575,32
68.233,24

2015
25.987,81
57.730,78

Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Honorários
Conservação e reparação
Outros Serviços Especializados
Boletim ASSP
Ferramentas e utensílios
Livros e documentação técnica
Material de escritório
Artigos para oferta
Material hoteleiro
Materiais para actividades
Electricidade
Combustíveis e lubrif.
Água
Gás
Deslocações e estadas
Rendas e alugueres
Comunicações
Seguros
Contencioso e notariado
Despesas Representação
Limpeza, higiene e conforto
Rouparia
Produtos de farmácia
Encargos saúde utentes
Outros Fornecimentos e serviços
Despesas não documentadas

27.811,74
8.676,76
191.399,93
125.442,10
39.143,94
830,25
2.541,02
337,95
26.792,76
780,89
3.394,74
1.795,61
100.921,90
13.061,62
34.399,70
90.765,73
144.437,89
39.835,70
63.818,60
28.844,28
766,14
2.393,49
64.490,82
2.875,44
1.405,07
5.312,61
58.433,69
2.957,69

29.259,89
6.510,18
235.507,26
114.627,48
22.584,70
738,00
29.085,23
209,61
26.224,73
11.894,05
12.170,85
9.162,01
117.768,61
8.552,66
41.723,38
82.929,19
108.361,84
27.804,80
71.666,09
9.503,52
3.762,89
1.194,00
89.176,11
2.457,73
3.654,38
2.837,62
27.784,91
2.167,80

1.201.476,62

1.183.038,11

Total FSE
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9. Benefícios dos empregados:
9.1. Número médio de empregados durante o ano: 124.
Gastos com o pessoal
6321-Remunerações certas
6323-Remunerações Variáveis
634-Indemnizações
635-Encargos sobre remunerações
636-Seguros Acidentes Trabalho
638-Outros gastos com pessoal
Total dos Gastos com pessoal

2014
955.751,35
194.912,62
20.860,77
227.439,27
10.434,70
24.475,01
1.433.873,72

2015
1.057.113,11
205.813,05
7.945,17
255.037,88
6.729,61
26.907,00
1.559.545,82

9.2. Número de membros dos órgãos directivos:
- 52 membros nos Órgãos Sociais Nacionais (Assembleia Nacional de Delegados, Direção Nacional e Conselho Fiscal;
- 77 membros nos Órgãos Sociais Regionais.

9.3. Os órgãos directivos da ASSP não são remunerados.
10. Custos de empréstimos obtidos:

Os juros de empréstimos obtidos directamente, mesmo os atribuíveis à aquisição ou construção de
activos, são registados como gastos do período.

11. Rédito:

a) As políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito estão expressas no ponto 3.1.
b) Não foi possível contabilizar a Consignação do imposto entregue em 2015, que só se verificará em
2016.
c) As categorias mais significativas de rédito durante este período foram as seguintes:

Prestação de Serviços
2014
Matrículas e Mensalidades de Utentes
2.238.659,34
Quotizações e jóias
815.684,72
Actividades Sociais, Culturais e Recreativas
249.710,81
Outras Prestações de Serviços
59.649,34
Total Prestação de Serviços 3.363.704,21
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2015
2.437.270,56
808.222,11
355.095,78
31,12
3.600.619,57

Relatório de Gestão e Contas da ASSP 2015

Outros rendimentos e ganhos
Donativos
Consignação de Imposto
Imputação de subsídios/doações para investimentos

2014
165.703,62
97.790,80
64.606,82

Utilização de Reservas
Outros rendimentos e ganhos
Total Outros rendimentos e ganhos

0,00
19.824,52
347.925,76

2014

Juros e dividendos

6.282,80

2015
58 250,91 €
0,00 €
65 091,16 €
38 460,26 €
25 415,33 €
187 217,66 €

2015

13.612,11

Relativamente a donativos, destacam-se:
- 8.122,99€ da FHC Farmacêutica, de Coimbra, em géneros;
- 5.170,30€ da Farmácia Fuzeta II, de Setubal;
- 4.454,05€ de Fuzeta & Filhos, Lda, de Setúbal
- 2.599,20€ de Maria Isabel Carrasquinho, de Setúbal; e
- 1.964,10€ de Isabel Castro Cabeleireiros, Aveiro.

12. Subsídios do Governo e apoios do Governo:
a) Subsídios ao investimento.

Em 2015 foi corrigido em baixa um subsídio do IFAP para obras da recuperação e refuncionalização da
Capela da Casa da Torre, em Sobrosa no valor de 10.634,70€, entre comparticipação nacional e comunitária.
b) Em 2014 e 2015, a ASSP recebeu os seguintes subsídios estatais e de entidades públicas:
Subsídios, doações e legados à exploração
2014
Centro Actividades - Coimbra
6.687,27
IEFP
51.167,66
Autarquias
0,00
Subsídios de outras entidades
0,00
57.854,93
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2015
6.242,27
66.333,95
9.800,00
254,90
82.631,12

