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económica do país, com incidência no público-alvo do CASCUZ. 

 

 

Neste resultado as depreciações têm um peso no valor de 36 210,14 €. 
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4.4 Execução Orçamental 

Relativamente à execução orçamental de 2020 verificou-se um desvio global de resultado líquido no valor  de  -                

82 537,28€ decorrente do contexto de pandemia não previsto em sede de orçamento. 

Conta Descrição Real  orc. orc-real Obs. 

61 
Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias 
consumidas 

                4 795,68 €                               -   €  -                  4 795,68 €  

Esta variação decorre do registo dos 
bens doados. 

62 
Fornecimentos e serviços 
externos 

           573 288,03 €             737 057,00 €                 163 768,97 €  

Este desvio explica se pelo efeito de 
pandemia, nomeadamente pela 
diminuição dos gastos associados à 
suspensão de atividades e não 
dinamização e aumento das 
prestações de serviços previstas 
aquando da elaboração do orçamento 

63 Gastos com o Pessoal         1 174 253,00 €          1 145 588,00 €  -                28 665,00 €  

Este desvio decorre 
fundamentalmente dos gastos 
associado ao reforço das equipas de 
cuidados, aumento do seguro de 
acidentes de trabalho e desvio da 
rubrica outras remunerações 
adicionais 

64 
Gastos de depreciação e de 
amortização 

              36 210,14 €                41 386,00 €                      5 175,86 €  
Esta variação decorre do término da 
depreciação não previsto  no 
orçamento de ativos fixos tangíveis 

69 Gastos de financiamento                         0,24 €                               -   €  -                          0,24 €   

72 Prestações de serviços            831 750,38 €             976 072,00 €                 144 321,62 €  

Esta variação é decorrente situação de 
pandemia, que culminou no 
encerramento das atividades 
presencias das respostas de centro dia 
(a partir de março), da infância (nos 
meses de março a junho) e a 
diminuição do número de crianças a 
frequentar a Instituição  

75 
Subsídios, doações e legados 
à exploração 

           932 565,89 €             813 671,00 €  -              118 894,89 €  

Este desvio explica-se 
fundamentalmente com os apoios de 
caracter excecional  recebidos no  
âmbito do COVID19 e aumento dos 
valor recebido decorrente de acordos 
de cooperação e do resgate dos 
certificados de aforro decorrentes da 
herança do associado  Luis Bruno e 
contabilização dos donativos em 
espécie de equipamento de proteção 
individual 

78 Outros rendimentos 142424,08            161 376,00 €                   18 951,92 €  
Esta variação decorre do efeito da 
pandemia, foram prestados menos 
serviços 

79 
Juros, dividendos e outros 
rendimentos similares 

                             -   €                               -   €                                  -   €  
 

Gastos         1 798 028,07 €          1 924 944,00 €                 126 915,93 €   

Rendimento ou ganhos         1 906 740,35 €          1 951 119,00 €                   44 378,65 €  
 

resultado liquido            108 712,28 €                26 175,00 €  -                82 537,28 €  
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5. Conclusão 

 

A Direção do CASCUZ considera que ano de 2020 foi atípico, que no geral, foram atingidos os objetivos 

propostos e que se deverá apostar numa gestão que passe pela melhoria dos rácios financeiros obtidos 

otimizando a sustentabilidade através de parcerias com diversas entidades no sentido de reduzir as despesas, e 

obter novas fontes de financiamento promovendo atividades recreativas que auxiliem a liquidez e a 

sustentabilidade da Instituição. 

A Instituição reconhece e agradece os vários apoios recebidos das diversas entidades, Segurança Social, 

Instituto Emprego e Formação Profissional, Proteção Civil, Saúde Pública, Câmara Municipal, Junta de 

Freguesia, Empresas e mecenas privados que tornaram possível o caminho percorrido de adaptação constante 

durante este tempo de pandemia. 

No entanto, prevêem-se para 2021 e anos seguintes, novos desafios e um nível de incerteza crescente do 

ponto vista de disponibilidade de recursos, nomeadamente de índole financeira. Assim, considera-se 

fundamental continuar a reunir esforços para que os passos dados fomentem a estabilidade financeira, com 

decisões ponderadas e cautelosas, mas seguras do futuro da Instituição e de forma a elevar o grau de 

satisfação dos clientes e associados do CASCUZ.  

A Direção agradece aos colaboradores que ajudaram a que estes resultados fossem possíveis, aos associados, 

aos utentes e aos familiares, que todos fazem parte desta grande família que é o Centro de Apoio Sócio 

Cultural Unidade Zambujalense . 

6. Proposta de aplicação de resultados 

A Direção propõe que o resultado líquido apurado no exercício de 2020, no valor de 108 712,28 €, seja aplicado 

da seguinte forma: 

 - Resultados transitados                                               108 712,28 €  
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7. Factos subsequentes 

Após o encerramento do exercício, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram quaisquer 

eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras a 31 de Dezembro de 2020. 

 

Zambujal , 21 de  Abril de 2021 

A Direção 

 

 


