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De acordo com os Estatutos do Centro Social Interparoquial de Santarém (CSIS), submetemos à 

apreciação, o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras do CSIS referentes ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2019. 

 

 

Identidade e Missão 

 

Data de 8 de fevereiro de 1985 a aprovação, pelo Sr. Bispo de Santarém, D. António Francisco 

Marques, dos Estatutos do CSIS. 

  

“O Centro Social Interparoquial de Santarém é uma Instituição Particular de Solidariedade Social 

criada por iniciativa das Fábricas das Igrejas Paroquiais das freguesias de Nossa Senhora de 

Marvila, de S. Nicolau, do Divino Salvador e de Santa Iria da Ribeira de Santarém, canonicamente 

ereta pelo Bispo da Diocese de Santarém.” (Artigo 1º dos Estatutos) 

 

 

Tem como princípios orientadores no exercício das suas atividades (do artigo 3º): 

 

 O conceito unitário e global da pessoa humana e o respeito pela sua dignidade; 

 O aperfeiçoamento cultural, espiritual social e moral de todos os paroquianos; 

 O espírito de convivência e de solidariedade social como fator decisivo do trabalho comum, 

tendente à valorização integral dos indivíduos, das famílias e demais agrupamentos e da 

comunidade paroquial; 

 O respeito pela liberdade de consciência e formação cristã aos seus utentes. 

 

Breve Historial do CSIS 

 

Foi na já longínqua data de 1945 que tudo começou, entre esse ano e 1976 funcionou o Centro 

Familiar e Social de Nossa Senhora de Marvila. A sua missão era o recolher e proteger crianças 

carenciadas. 
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Entre 1970 e 1976, foi criado o Centro Paroquial de Sta Iria, situado na Ribeira de Santarém. Teve 

também início o funcionamento no Milagre da “Sopa dos Pobres”, a cargo do albergue da P.S.P. de 

Santarém.  

 

No ano de 1975, foi reestruturado o Pavilhão da Caridade, passando a designar-se Pavilhão Social 

(Casa da Chã), local propício à realização de festas, convívios, colóquios, reuniões e assembleias 

paroquiais. 

  

Em 1976 foi criado o Centro Pró-Infância de Santarém, reunindo sobre a mesma alçada as já 

existentes unidades: Centro Familiar e Social de Nª Senhora de Marvila; Centro Paroquial de Sta Iria 

(Ribeira de Santarém); Jardim de Infância do Milagre. 

 

Ano de 1985, as fábricas das Igrejas das Paróquias de N.ª Sr.ª de Marvila, S. Nicolau, S. Salvador e 

Sta Iria fundiram-se numa só Instituição com todas as unidades, nascendo assim o Centro Social 

Interparoquial de Santarém (CSIS), com estatutos próprios, aprovados pelo Sr. Bispo da Diocese, 

com uma única Direção e Conselho Fiscal. 9 de fevereiro de 1985 foi a data de aprovação dos 

Estatutos do CSIS pelo Sr. Bispo de Santarém, D. António Francisco Marques. Neste ano abriu 

também a Unidade das Portas do Sol, com as valências de Creche, Jardim de Infância e ATL. 

 

Em 1990 foi o ano de mais uma inauguração no CSIS, no Gualdim abriu portas duas novas 

Valências, Lar de Idosos e Serviço de Apoio ao Domicílio. 

 

2001, fecha a Unidade das Portas do Sol, abrindo em sua substituição a Unidade D. António 

Francisco, com as valências ATL, Centro de Dia e Apoio ao Domicílio. É nesta unidade que se 

encontra a sede da Instituição, bem como os serviços administrativos. 

 

Em 2006, inauguração da Unidade Pe. Manuel Francisco Borges (Marvila), após recuperação do 

edifício contíguo ao Infantário do Milagre. A Sede Administrativa transferiu-se para esta unidade, 

bem como a valência de CATL, ambas a funcionar, anteriormente, na Unidade D. António 

Francisco. 

 

Já em 2011, mais concretamente em setembro, foi inaugurado o Lar de Idosos da Unidade D. 

António Francisco Marques, com capacidade para 27 utentes, no centro histórico de Santarém. 
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Assim, o Centro Social Interparoquial de Santarém é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, sem fins lucrativos, da responsabilidade das Paróquias da Cidade, com fins educacionais e 

promocionais da pessoa humana apoiando quem mais precisa. 

 

Atualmente, o CSIS tem 5 Unidades na cidade de Santarém e periferia: 
 

. Unidade Pe. Manuel Francisco Borges (Marvila) 
 

. Unidade S. Domingos (S. Nicolau) 
 

. Unidade D. António Francisco (Marvila) 
 

. Unidade João Arruda (Ribeira de Santarém) 
 

. Unidade do Gualdim (Azóia de Baixo) 
 
 
Apoia em média: 
 

. 105 Crianças em Creche,  

. 155 Crianças no Pré-Escolar,  

            . 33 Idosos em Centro de Dia, 

            . 75 Utentes no Serviço Apoio Domiciliário 

. 86 Utentes em Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

           . 149 Famílias no âmbito do RSI. 

 

O Centro fornece cerca de 661 refeições diárias contando com a colaboração média de 170 

trabalhadores, uma Direção constituída por sete elementos, e um grupo significativo de outros 

voluntários. 

 

Neste relatório serão evidenciados apenas os aspetos mais relevantes das áreas de intervenção do 

CSIS. Existem ainda Relatórios de Atividades das diversas Unidades, elaborados pelas técnicas 

responsáveis, com pormenorização das realizadas pelas diversas valências, no ano transato. 

 

Valências de Infância 

Creche 
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A Creche é uma resposta alternativa, de qualidade social e pedagógica, para a área da primeira 

infância. Constitui uma das primeiras experiências da criança num sistema organizado, exterior ao 

seu círculo familiar, onde irá ser integrada e no qual se pretende que venha a desenvolver 

determinadas competências e capacidades. 

 

É nesta ótica que surgem as nossas creches, como uma resposta social, acolhendo as suas crianças, 

amando-as, respeitando-as na sua originalidade e ajudando-as a crescerem harmoniosamente. Não 

é um local onde se podem deixar as crianças ao cuidado de alguém, mas sim um meio educativo 

muito importante.  

 

As Valências de Creche funcionaram no ano de 2019 em 2 Unidades do CSIS, Unidade Padre 

Manuel Francisco Borges na freguesia de Marvila e a Unidade de São Domingos na freguesia de S. 

Nicolau.  

 

Os objetivos das Valências de Creche são:  

 Promover uma boa adaptação à creche transmitindo, tranquilidade, segurança e afetividade; 

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e de segurança, nomeadamente, no âmbito da 

saúde individual e coletiva; 

 Respeitar os ritmos individuais de cada criança; 

 Promover o contacto com outras crianças num ambiente próprio permitindo o 

desenvolvimento harmonioso das personalidades; 

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a melhor 

orientação e encaminhamento da criança; 

 Promover o desenvolvimento social da criança; 

 Desenvolver a capacidade sensorial e cognitiva; 

 Promover o desenvolvimento físico e a coordenação motora; 

 Desenvolver expressão e a linguagem através de linguagens múltiplas como meio de relação; 

 Promover a autonomia; 

 Promover hábitos de higiene e do relacionamento com os outros; 

 Despertar a curiosidade; 

 Incentivar a participação da família no processo educativo; 

 Contribuir para o sucesso de aprendizagem. 
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A ocupação das creches está sempre no seu nível máximo, é das Valências que mais procura tem 

por parte da comunidade, com muitas inscrições. Procura que, por força das condicionantes 

ocupacionais, não pode ser respondida a 100%.  

O CSIS tem Acordos de Cooperação, com o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém. 

 

 
     Quadro 1: Acordos Cooperação Creche 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Pré-Escolar 

 

Tal como a Valência de Creche, o CSIS possui duas respostas sociais em Pré-Escolar: na Unidade 

Pe. Manuel Francisco Borges e na Unidade de São Domingos.  

 

Objetivos das Valências de Pré-Escolar: 

 Promover o desenvolvimento pessoal e social da criança com base em experiências de vida 

democrática numa perspetiva de educação para a cidadania; 

 Fomentar a inserção da criança em grupos sociais diversos, no respeito pelo membro da 

sociedade; 

 Contribuir para a igualdade no acesso à escola e para o sucesso da aprendizagem; 

 Estimular o desenvolvimento global da criança no respeito pelas suas características 

individuais, incutindo comportamentos que favoreçam aprendizagens significativas e 

diferenciadas; 

 Desenvolver a expressão e a comunicação através de linguagens múltiplas como meios de 

relação, de informação, de sensibilização estética e de compreensão do mundo; 

 Despertar a curiosidade e o pensamento crítico; 

 Proporcionar à criança ocasiões de bem-estar e segurança, nomeadamente no âmbito da 

saúde individual e coletiva; 

 Proceder à despistagem de inadaptações, deficiências ou precocidades e promover a melhor 

orientação e encaminhamento da criança; 

Unidade 
 

Acordo de 
Cooperação 

Unidade Pe Manuel F. Borges 45 

Unidade de S. Domingos 35 

Unidade do Milagre 35 

Total 115 
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 Incentivar a participação das famílias no processo educativo e estabelecer relações de efetiva 

colaboração com a comunidade. 

 

 

 

                                      Quadro 2: Distribuição dos Acordos do Pré-Escolar 

 

Valências N.º de Utentes 

Pré-Escolar - Pe M. F. Borges 136 

Pré-Escolar - S. Domingos 67 

Totais 203 

 

 

O Pré-escolar da Unidade Pe Manuel F. Borges é composto por duas salas de crianças de 3 anos, 

duas de 4 anos e duas de 5 anos. 

 

O Pré-Escolar da Unidade de S. Domingos é composto por 3 salas, uma de crianças com 3 anos, 

outra com crianças de 4 anos e ainda uma terceira com crianças de 5 anos.  

 
Como atividades extra curriculares, que os utentes desta resposta social podem desfrutar, o CSIS 

disponibiliza: psicomotricidade, educação musical, dança e inglês, que resultam de parcerias com 

professores independentes. 

 
 
 
 
 
 

Valências de Idosos 

 

Centro de Dia 

 
Com duas valências, na Unidade D.A.F. e João Arruda, o Centro de Dia é uma resposta 

social, que presta um conjunto de serviços que contribuem para a manutenção das pessoas, 

no seu meio sócio familiar. É um espaço de acolhimento e desenvolvimento para todos os 

utentes. Está organizado de forma a ter atividades permanentes, variadas, lúdicas e 

construtoras de um envelhecimento saudável. São atividades facultativas e convidativas, 

acompanhadas por voluntários, coordenadas pelas Diretoras Técnicas e executadas com os 



Relatório de Gestão e Contas 2019 

 

 

 9 

idosos pelas animadoras com a colaboração das ajudantes de ação direta. 

 

O Centro de Dia tem por objetivo proporcionar ajuda aos idosos para que se mantenham no seu 

meio familiar e social, bem como a todos os indivíduos ou famílias que se encontrem em situação 

de carência ou disfunção social, que possa ser minorada através de todas ou algumas das atividades, 

nomeadamente: 

 Prestar serviços que satisfaçam necessidades básicas; 

 Promover o intercâmbio de gerações; 

 

Das atividades que se realizam diariamente no Centro de Dia, realçamos o transporte dos utentes, 

as higienes pessoais, as refeições, o tratamento de roupa e por fim as atividades de animação cultural. 

 

Na Unidade D. António Francisco, constatou-se um regular funcionamento com uma média de 22 

utentes. Não houve necessidade de criar lista de espera para esta valência, respondendo assim à 

totalidade dos pedidos existentes, de forma imediata.  

                                             

A Unidade João Arruda manteve, ao longo do ano 2019, o número médio de utentes a frequentar o 

centro de dia. Registou-se uma frequência média de 11 utentes. O Acordo manteve-se para somente 

9. 

 

Nesta valência, o trabalho é dificultado pelo facto de existirem utentes com características 

específicas, isto é, doentes de Alzheimer, demências psíquicas, idosos que não sabem ler, que têm 

problemas de visão e audição, entre outros problemas o que dificulta as rotinas diárias. 

 

Entre inúmeras atividades realizadas em 2019 nos Centros de Dia, salienta-se: festas, convívios, 

passeios, visitas culturais, workshops, entre outras. Semanalmente, ocorreram aulas de música e de 

ginástica. 

 

 

 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)  
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O serviço de apoio domiciliário (S.A.D.) constitui uma das possíveis respostas sociais, cujos fins 

visam proporcionar o bem-estar e o desenvolvimento individual dos utentes, num clima de 

segurança afetiva, física e psíquica, durante o tempo de utilização da resposta social, através de um 

atendimento individualizado e personalizado, da colaboração estreita com a (s) pessoa (s) próxima 

(s), quando tal existe e seja desejável pelo utente, numa partilha de responsabilidades em todo o 

processo de acompanhamento. 

 

Este tipo de resposta, considerado por muitas pessoas em situação de dependência como uma forma 

de continuarem inseridas no seu meio habitual de vida, rodeadas dos seus afetos e pertences, com 

possibilidade de novos relacionamentos facultados pelos colaboradores, incluindo voluntários que 

se deslocam ao domicílio, pode constituir para muitas dessas pessoas o único elo de ligação com o 

exterior, o que requer que a qualidade da intervenção deva ser uma exigência a ter em conta 

permanentemente na gestão da resposta social. 

 

Esta resposta social contempla as três unidades de apoio a idosos do CSIS, repartidas pelas unidades 

D. António Francisco, João Arruda e Gualdim. 

 

Os principais serviços prestados são: a higiene pessoal, a alimentação, a higiene habitacional e o 

tratamento de roupa, para tanto dispõe o CSIS de 9 equipas, 3 na Unidade D. António Francisco, 2 

no Gualdim e 3 na Unidade João Arruda. 

                                                                                    

Durante o ano de 2019, foram apoiados por esta valência cerca de 75 utentes, distribuídos da 

seguinte forma: 

 

 
                              Quadro 4: Média de Utentes em Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) 

Valência N.º Utentes 

SAD João Arruda 27 
SAD D. António Francisco 30 

SAD Gualdim 18 

Total 75 

 

Desde abril de 2009, o CSIS presta o serviço de Apoio Domiciliário aos fins-de-semana, mas só em 

dezembro de 2012 passou a ser protocolado com a Segurança Social, passando o protocolo da 

Unidade DAF de 50 utentes a 100% para 11, mais 23 a 150%. A Unidade do Gualdim 10 utentes a 

100% e 12 a 150%. E a Unidade João Arruda mantêm à semelhança dos anos anteriores o apoio aos 
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fins-de-semana apesar de não haver protocolo para tal. Mantém o protocolo para 29 utentes a 100%. 

 

 

 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

 

 
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas é uma resposta social, desenvolvida em equipamento, 

destinada a alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, para pessoas idosas ou 

outras em situação de maior risco de perda de independência e/ou de autonomia. 

 

Tem como objetivos: 
 
 

 Acolher pessoas idosas, ou outras, cuja situação social, familiar, económica e /ou de saúde, 

não lhes permite permanecer no seu meio habitual de vida;  
 

 Assegurar a prestação dos cuidados adequados à satisfação das necessidades, tendo em vista 

a manutenção da autonomia e independência;  
 

 Proporcionar alojamento temporário, como forma de apoio à família;  

 
 Criar condições que permitam preservar e incentivar a relação inter-familiar;  

 
 Encaminhar e acompanhar as pessoas idosas para soluções adequadas à sua situação. 

 

Presentemente o CSIS tem duas valências de Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, na Unidade 

D. António Francisco no centro histórico de Santarém e na Unidade do Gualdim na freguesia da 

Várzea. 

 

A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Unidade D. António Francisco teve início a 1 de 

setembro de 2011 como entidade privada sem protocolo de cooperação com a Segurança Social, em 

dezembro desse mesmo ano o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém celebrou acordo de 

cooperação com o CSIS para apoio a 13 dos 23 utentes. 

 

No último trimestre de 2012, ao abrigo de nova legislação, o número de camas da Estrutura 

Residencial passou de 23 para 27 com o aproveitamento de 3 quartos duplos que passaram a triplos, 

tendo em conta a sua dimensão. O gabinete médico foi convertido em quarto individual, passando 

as consultas para a cave. O protocolo passou a ser de 21 camas. 
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A funcionar na Quinta do Gualdim, a Estrutura Residencial para Pessoas Idosas continuou a ser 

procurado por muitas pessoas existindo por isso uma lista de espera. 

 

Durante o ano de 2019 a Valência de Lar da Unidade do Gualdim acolheu uma média de 59 idosos 

por mês.  

 

À semelhança dos anos anteriores, esta resposta social continua com muita procura por parte da 

comunidade, sendo que a sua taxa de ocupação se manteve quase sempre nos 100%.   

 

Centro Comunitário João Arruda 

 

O Centro Comunitário, é uma estrutura polivalente, onde se desenvolvem serviços e atividades, que 

tendem a constituir um espaço, com vista à prevenção de problemas sociais e à constituição de um 

projeto de desenvolvimento local, coletivamente assumido. 

 

No ano de 2019, o Centro Comunitário da Ribeira de Santarém teve à disposição da comunidade 

fornecimento de refeições, serviço de lavandaria, várias formações. É um espaço aberto à 

comunidade, que apoia a realização de atividades que promovam a melhoria das condições de vida 

da população e o desenvolvimento local. 

 

Os principais objetivos desta resposta social são: melhorar a qualidade de vida da comunidade, 

combatendo o sedentarismo; criar momentos de convívio e lazer; apoiar as pessoas e famílias no 

desempenho das suas funções e responsabilidades, reforçando a sua capacidade de integração e 

participação social; constituir um polo de animação gerador de dinâmicas locais; fomentar a 

participação das pessoas, das famílias e dos grupos; desenvolver atividades dinamizadoras da vida 

social e cultural da comunidade; promover a inserção social de pessoas e grupos mais vulneráveis; 

criar condições para responder às necessidades concretas da população. 

 
 
 

Rendimento Social de Inserção (R.S.I.) 
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O Rendimento Social de Inserção é uma das políticas de combate à pobreza. Tem como objetivo 

garantir aos cidadãos e respetivos agregados familiares recursos que contribuam para a satisfação 

das necessidades mínimas e essenciais e, paralelamente, promover a autonomia das famílias, 

promover também a progressiva inserção social, profissional e comunitária, respeitando os 

princípios de Igualdade, Solidariedade, Equidade e Justiça Social. 

 

O Gabinete de RSI, encerrou o ano de 2019 assistindo 149 famílias carenciadas. Assistência essa, 

que é feita através de atendimento ao público e visitas domiciliárias, no âmbito do protocolo com a 

Segurança Social. 

 

Atualmente, apoia as seguintes localidades e freguesias do concelho de Santarém:  

 

 Alfange (Marvila) 

 Azóia de Baixo 

 Marvila 

 Romeira 

 Santa Iria da Ribeira de Santarém 

 Várzea 

 

Procurando sempre aperfeiçoar o acompanhamento técnico às famílias, sustentado no 

estabelecimento, reforço das parcerias envolvidas e necessárias nas ações previstas nos Programas 

de Inserção dos Agregados Familiares. 

 

Pavilhão Social – Casa da Chã 

 
A Casa da Chã está situada no Campo Emílio Infante da Câmara, em Santarém, é um espaço 

agradável, composto por dois salões (rés-do-chão e 1º andar) com muito espaço, com cozinha 

própria, com todos os utensílios e equipamentos necessários para a realização de vários eventos, da 

iniciativa do CSIS e de solicitações feitas por outras instituições e particulares. 
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No ano de 2019, realizaram-se diversas atividades neste espaço multiusos, a sua grande maioria 

jantares e festas de aniversário, mas também formações com o apoio de fundo europeu. O espaço 

sofreu uma grande remodelação, melhorando a condições já existentes. 

 
 

Voluntariado 

 

No que se refere ao Programa de Voluntariado de Ação Social do CSIS: 

 

 

 VOLUNTÁRIOS 

ATIVOS 

Unidade DAF 2 

Unidade S. Domingos 1 

Total 3 

 
 
Para além dos Membros dos Corpos Sociais (7), todos eles voluntários, o CSIS tem um conjunto de 

outros voluntários que, no ano de 2019, funcionou como elemento de complementaridade de suma 

importância, em várias ações e funcionamento diário das diversas respostas sociais. 

Relato Económico e Financeiro 

 

Este relato tem por objetivo fazer uma breve análise económica e financeira da evolução dos 

resultados do CSIS, nomeadamente, no que diz respeito à evolução da Demonstração de Resultados 

e do Balanço Analítico comparando o ano de 2019 com o ano anterior. 

 

A contabilidade do CSIS em 2019 foi realizada pela contabilista da Instituição, supervisionada pela 

Contabilista Certificada e pelos Revisores Oficiais de Contas. 

 

De modo a podermos elaborar uma análise mais completa das contas do CSIS, passamos à análise 

da evolução das Demonstrações de Resultados durante o ano 2019 e o anterior. 
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Demonstração de Resultados 

 

 

Como se observa, o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos foi positivo 

em 169 520,87€, sendo os gastos de depreciação e de amortização 82 844,50€, o que originou um 

resultado antes de gastos de financiamento de 85 744,33€ positivos. 

 

 Comparativamente com o ano anterior, o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento 

e impostos evoluiu favoravelmente por via, essencialmente, da diminuição dos gastos com o pessoal 

(6.98%) e aumento dos subsídios à exploração (6.08%). 

Os outros rendimentos e ganhos registaram um acrescimento (56,99%) relativamente ao ano de 

2018.  

 

O Resultado Líquido do Período foi principalmente determinado pelo valor das depreciações e 

amortizações (82.844,50€), resultante do grande investimento em anos anteriores e que ainda são 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade Monetária : €

2019 2018

Vendas e serviços prestados 8 1 443 652,08 1 403 162,45

Subsídios, doações e legados à exploração 10 1 807 295,27 1 703 659,63

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 (385 837,60)             (378 077,17)            

Fornecimentos e serviços externos 8 (369 067,87)             (386 328,56)            

Gastos com o pessoal 12 (2 489 722,73)          (2 676 524,80)         

Outros rendimentos 8 190 804,64 121 537,11

Outros gastos (28 534,96)               (11 726,53)               

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 168 588,83               (224 297,87)            

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4;5 (82 844,50)               (79 942,38)               

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 85 744,33                 (304 240,25)            

Juros e gastos similares suportados 6 (944,06)                     -                             

Resultados antes de impostos 84 800,27                 (304 240,25)            

Resultado líquido do período 84 800,27                 (304 240,25)            

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS

NOTAS
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amortizáveis. O aumento das prestações de serviços (40.489,63€) e ainda a diminuição (17.260,69€) 

dos fornecimentos e serviços externos, contribuíram, também, para o resultado final positivo. Tudo 

somado deu um Resultado Líquido do Período positivo em 84.800,27€.  

Balanço           

   

       

Centro Social Interparoquial de Santarém
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

31-12-2019 31-12-2018

Ativo

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 4 2 343 951,44 2 417 565,29

Ativos intangíveis 5 - 1 083,75

Outros créditos e ativos não correntes 11 980,76 8 962,23

Subtotal 2 355 932,20          2 427 611,27         

Ativo corrente

Inventários 7 21 753,08 13 510,57

Créditos a receber 11 188 504,41 158 590,27

Estado e outros Entes Públicos - 112,19

Diferimentos 6 467,06 5 299,40

Caixa e depósitos bancários 168 915,45 18 000,85

Subtotal 385 640,00 195 513,28

Total do Ativo 2 741 572,20          2 623 124,55         

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais 15

Fundos 11 231 401,19 231 401,19

Resultados transitados 388 123,00 692 363,25

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 10 1 364 238,84 1 341 723,49

Resultado Líquido do período 84 800,27 -304 240,25

Total do fundo do capital 2 068 563,30          1 961 247,68         

Passivo

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 6; 11 103 514,24 -

Subtotal 103 514,24             -                           

Passivo corrente

Fornecedores 11 59 597,87 49 785,77

Estado e outros Entes Públicos 66 774,37 154 044,21

Financiamentos obtidos 6; 11 44 083,29 48 329,47

Diferimentos - 979,48

Outros passivos correntes 11;12 399 039,13 408 737,94

Subtotal 569 494,66             661 876,87            

Total do passivo 673 008,90 661 876,87

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2 741 572,20 2 623 124,55

RUBRICAS Notas
Datas
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Rácios 

 

Total de Custos Antes de Depreciações, Gastos Financiamento e Impostos: 3.244.628,20€ 

 

 Cobertura dos custos antes D.G.F.I. por mensalidades: 44,49% 

                                                                                         

 

 Cobertura dos custos antes D.G.F.I. por subsídios: 55,70% 

                                                                                   

 

 

Detalhe dos Custos Antes de Depreciações, Gastos Financiamento e Impostos: 

 

 Custos com o pessoal: 76,73% 

                                       

 

 

 Custos dos fornecimentos e serviços externos: 11,37%   

                                                                            

 

 

 Custos das mercadorias vendidas e consumidas: 11,89% 

                                                                              

Notas Finais: 

Com uma conjuntura económica mais favorável e com uma recuperação difícil dos resultados muito 

negativos de 2017 e 2018, o CSIS mantém a sua missão e identidade, mantendo-se, ainda assim, 

com um resultado anual positivo. 

 

 

 

 

A Direção 
 
 
 
 

(Presidente) Padre Aníbal Manuel Vieira 
 
 

(Secretária) Maria Helena de Jesus Casal Nunes Martinho 
 
 

(Tesoureiro) Pedro Almadanim do Vadre Santa Marta 
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(Vogal) Maria Antónia Pires Costa 
 
 

(Vogal) Maria de Lourdes Pereira Marques Duarte 
 
 

(Vogal) Raul de Castro Rodrigues Caldeira 
 
 

(Vogal) Sónia Cláudia Gonçalves Pinto Ferreira Gonçalves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


