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1. Introdução 

 

1.1 Enquadramento do Relatório  

Dando cumprimento ao estipulado Estatutos da Associação A Casa do Caminho, os termos do 

artº 31º, nº 1, alínea b), foi redigido o presente Relatório para a apreciação do Conselho Fiscal e 

aprovação da Assembleia Geral em conjunto com as contas da Direção referentes às contas de 

2020. Este documento pretende informar todos os Associados e Parceiros sobre as atividades da 

Associação, bem como prestar informações sobre a sua situação financeira.  

 

1.2  Mensagem inicial 

A pandemia e as extraordinárias transformações a ela associadas fizeram do ano de 2020 um ano 

especialmente desafiante para as Crianças e para a equipa de Colaboradores da Associação A 

Casa do Caminho. O impacto das sucessivas adaptações a uma nova e desconhecida realidade 

levou a que rapidamente esse processo passasse a ser a prioridade de toda a organização. 

Importa, por isso, começar por esta pequena mensagem num Relatório que encerra um ano 

absolutamente atípico e, esperamos, irrepetível. 

Temos a sublinhar o quão foi desafiante, e muitas vezes avassalador, reagir à urgência das 

progressivas orientações que exigiram a aquisição rápida de materiais, à transformação dos 

espaços e mudanças radicais nos procedimentos e no cuidado. Tendo sempre em mente a 

preocupação de manter as Crianças tranquilas, foi com determinação que se procurou assegurar 

equipas calmas, informadas e conscientes. Foi com muita criatividade e empenho que se deu 

resposta aos constantes condicionalismos a dimensões que impactaram diretamente no bem-

estar das Crianças, como a suspensão das visitas dos seus familiares, de consultas médicas e 

apoios terapêuticos, da escola, dos processos de encaminhamento e orientações oficiais difíceis 

de integrar, pelas dúvidas que suscitavam e porque muitas vezes não tinham em conta as 

especificidades da nossa resposta. 
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Elencamos alguns dos desafios que ultrapassámos: 

• Mantivemos o acolhimento das crianças que precisaram de ser integradas na nossa Casa, 

mesmo durante o período de confinamento mais restrito; 

• Assegurámos o bem-estar e o acompanhamento permanente às Crianças que precisaram de 

estar 14 dias em isolamento, quer aquando do seu acolhimento (enquanto foi obrigatório), quer 

por profilaxia e apresentação de sintomatologia ou por contacto com caso confirmado na escola; 

• Continuámos a assegurar o acompanhamento 24 horas por dia às Crianças que precisaram de 

internamento hospitalar, programado ou por urgência, por outras razões que não o COVID-19, 

apesar dos constrangimentos de prevenção do contágio impostos pelas Autoridades de Saúde; 

• Durante o período de suspensão das visitas, assegurámos meios de comunicação alternativos 

entre as Crianças e os seus familiares como telefonemas, videochamadas, troca de fotografias, 

pequenas lembranças e mensagens, de forma a promover a proximidade emocional apesar da 

distância física; 

 • Adaptámo-nos ao Ensino em Casa e reinventámos atividades dentro das nossas instalações que 

colmatassem a suspensão do voluntariado e o impedimento de as realizar no exterior, como 

estavam previstas. Há que referir a mais-valia do nosso extenso espaço exterior de brincadeira;  

• Retomámos algumas das atividades que estiveram suspensas durante o primeiro confinamento, 

como as visitas das famílias, os encaminhamentos e até a frequência escolar, períodos que 

corresponderam muitas vezes a equilíbrios difíceis entre a vontade de contacto com o exterior e 

o receio do contágio e das suas consequências para o bem-estar de cada menino e menina que 

fossem obrigados a permanecer em isolamento por contração da doença ou que se vissem 

privados das suas pessoas de referência. 

Assim, apesar dos desafios e das incertezas que ainda nos esperam, quer relativamente à 

evolução da pandemia, quer relacionadas com as mudanças que se aguardam para o acolhimento 

residencial, é com confiança e força acrescida que nos mantemos firmes no propósito da nossa 

missão, a de acolher, cuidar, proteger e dar carinho a crianças em perigo, promovendo o seu 

desenvolvimento integral e a concretização do seu projeto de vida.  

 

 



 

 

 

2. Atividades da Casa de Acolhimento 

 

2.1 Movimento de Crianças durante o ano 
 

Em 2020, a Associação A Casa do Caminho teve ao seu cuidado 49 crianças. 

Relativamente a novos acolhimentos, a Casa do Caminho recebeu 19 crianças durante o ano, 

tendo 11 decorrido no primeiro quadrimestre. Refere-se também que durante o período de 

confinamento mais restrito (março, abril e maio) foram acolhidas 6 crianças. 

Contrariamente ao preconizado pela revisão de 2015 da LPCJP, que define a preferência do 

acolhimento familiar sobre o residencial em especial para crianças até aos 6 anos, mais de metade 

(52%) das crianças admitidas ao longo de 2020 na Casa do Caminho tinham menos de um 1 ano 

e apenas 3 tinham 6 anos ou mais. No fim do ano, das 27 crianças em acolhimento, 23 tinham 

menos de 7 anos e, destas, 16 tinham menos de 3 anos.   

 

 

 
Gráfico 1: Número de novos acolhimentos por idade das Crianças (2020) 

 

Em 2020 foram encaminhadas 22 crianças. Destas 22 crianças, 1 foi encaminhada para 

outra instituição para que ficasse mais próxima da sua família biológica, 10 para a família 

biológica (nuclear e alargada) e 11 para adoção. A referir que 8 destas crianças foram 

acolhidas e encaminhadas no próprio ano.  
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Gráfico 2: Entradas e saídas por mês e por projeto de vida (2020) 

 

Importa também referir que durante o ano de 2020 estiveram ao cuidado da Casa do Caminho 

10 fratrias, 2 delas compostas por 3 irmãos, já que o acolhimento de fratrias é uma das situações 

para a qual tem sido apontada a adequabilidade do acolhimento residencial para crianças em 

perigo, perante a previsível dificuldade de as integrar em famílias de acolhimento e pela mais-

valia da preservação desses vínculos afetivos.  

 

No ano de 2020, o número total de crianças por mês variou entre as 41 no mês de maio e as 27 

no mês de dezembro, registando-se uma média de Crianças no ano de 35,08. Pela análise do 

gráfico acima, verificamos que de março a julho não houve variação significativa do número de 

Crianças, o que coincidiu com o período de confinamento obrigatório devido à pandemia COVID-

19 e o facto de, posteriormente a esta fase, os Serviços retomarem a sua atividade de forma 

gradual. A partir de julho a maior parte dos encaminhamentos foram retomados, o que contribuiu 

para um decréscimo do total de crianças acolhidas nos meses posteriores. 

 

 

 



 
                            Gráfico 3: Variação do número de crianças em acolhimento por mês (2020) 

 

O tempo médio de permanência das crianças que foram encaminhadas no ano de 2020 situou-

se nos 19,85 meses, sendo que o tempo máximo foi de 61,90 meses (5 anos) e o mínimo de 22 

dias. 

Relativamente aos últimos anos, verifica-se a diminuição do número de novos acolhimentos a 

partir do ano de 2016, não obstante a subida registada em 2020 em comparação com o ano de 

2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Quadro 1: Movimento de crianças nos últimos 5 anos 

 

Por último, refere-se que 30 crianças transitaram do ano de 2019 para o ano de 2020, pelo que, 

ao longo do ano de 2020, a Casa do Caminho acolheu um total de 49 crianças. 

Ano  2016  2017  2018  2019  2020 
            

Nº de crianças que 
residiram  

na Casa do Caminho 

 66  60  49  51  49 

 
           

Nº de crianças 
admitidas 

 10  14  19  16  19 

            
Nº de crianças 
encaminhadas 

 20  30  14  21  22 

 
  30,30%  50%  28,5%  41%  44,8% 

Família Biológica   8  11  8  12  10 
Família Adotiva   10  18  5  8  11 

Outra Instituição   2     1  1  1 
Pessoa Idónea     1          
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2.2  Intervenção 
 

Em 2020, manteve-se a organização das crianças em 3 grupos o que facilitou o funcionamento 

em bolha, importante da contenção de surtos. As medidas de prevenção do contágio foram, aliás, 

tema de muitas atividades dentro da intervenção da equipa técnica durante o ano.  

No seguimento da intervenção realizada nos últimos anos, procurou-se consolidar e adotar 

procedimentos que contribuíssem para a estabilidade, promoção do bem-estar físico e emocional 

das crianças, assim como para o seu desenvolvimento global, proporcionando-lhes experiências 

reparadoras e profícuas que fossem de encontro às suas necessidades afetivas, comportamentais 

e de socialização.  

Apesar dos constrangimentos do ano de 2020, procurou-se manter a adoção de práticas que 

contribuíssem para a normalização das vivências das crianças, tornando a sua permanência na 

Casa do Caminho mais humanizada e familiar para que se sentissem verdadeiramente amadas e 

respeitadas na sua individualidade e privacidade. 

O facto de estarem acolhidas crianças mais crescidas, comparativamente a anos anteriores, 

levantou desafios à intervenção, tendo sido necessário repensar e desenvolver estratégias e 

procedimentos de participação dessas Crianças.  

A intervenção foi sustentada e organizada pelos Planos Individuais, bem como pelas Planificações 

de Atividades Semanais, Mensais e Anual. Os Planos Individuais tiveram em conta as caraterísticas 

e necessidades próprias de cada Criança. Os mesmos foram elaborados em parceria pelas equipas 

técnica e educativa com a participação da cuidadora de referência, como forma de a implicar e 

corresponsabilizar na intervenção, sensibilizando para a importância da intencionalidade das suas 

interações com a criança. O plano mensal de atividades foi elaborado em consonância com a 

planificação anual que incluiu a comemoração coletiva de dias e épocas festivas, de acordo com 

os objetivos das várias áreas de conteúdo, envolvendo os diferentes intervenientes na 

estimulação do desenvolvimento das crianças. Os planos foram revistos e ajustados de acordo 

com as condicionantes e as diversas variáveis de um ano em constante mudança.  

Ao longo do ano de 2020, a equipa técnica e pedagógica colocou à prova a sua criatividade, pois 

as habituais atividades ao exterior, desde a piscina, as aulas de música, ballet, dança, visitas de 

estudo, etc., não foram realizadas devido à pandemia. Neste sentido, a diversificação de 

experiências lúdico-pedagógicas tiveram lugar dentro das nossas instalações. De salientar que a 

Casa, proporcionou todo o apoio e conforto às crianças com o objetivo de amenizar os impactos 

da pandemia nas suas rotinas e na relação com o Outro. 



A intervenção terapêutica manteve-se ao longo do ano através do acompanhamento psicológico 

prestado pelas técnicas da Casa do Caminho, enquanto as restantes terapias, nomeadamente a 

terapia da fala, terapia ocupacional, fisioterapia, a frequência em Hospital de dia, bem como o 

apoio da Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI) estiveram interrompidos durante alguns 

meses (de março a setembro). 

Na base do acompanhamento das crianças pelo Serviço de Psicologia estiveram os seguintes 

motivos: desenvolvimento socio emocional; dificuldades de comportamento e de 

autorregulação; avaliação e monitorização do desenvolvimento; atribuição de significados no que 

se refere aos motivos do acolhimento residencial e ao seu Projeto de Vida, ajudando a Criança a 

integrar as mudanças na sua História de Vida; preparação da saída das Crianças da Casa do 

Caminho; intervenção com a Criança no contexto do Plano de Intervenção desenvolvido com a 

Família. 

Devido à pandemia da COVID-19, na sequência do encerramento dos Estabelecimentos de Ensino 

e das medidas do Estado de Emergência, todos os apoios complementares foram suspensos a 

partir de março de 2020 e retomados no ano letivo de 2020/2021. O acompanhamento pela ELI 

iniciou em setembro com o regresso das crianças à Escola, ainda que apenas em situação de 

vigilância. Já as sessões de terapia ocupacional começaram em outubro, e as de terapia da fala 

em novembro, cumprindo todas as orientações definidas no atual contexto pandémico. 

Por fim, a destacar que no ano em caracterização, decorrente da situação pandémica, várias 

Crianças realizaram testes COVID, algumas das quais mais do que uma vez, num total de 22 testes 

efetuados. Estes testes surgiram por indicação clínica, após observação de sintomatologia 

suspeita, na sequência do recurso às urgências, por situações de internamento ou por 

necessidade de realização de meios complementares de diagnóstico com anestesia, assim como 

no caso de duas crianças, por contacto com casos confirmados no contexto escolar. 

Consideramos positivo destacar que, face à boa articulação com a Unidade Local de Saúde de 

Matosinhos, alguns dos testes anteriormente referidos foram efetuados na Casa de Acolhimento, 

por profissionais daquela entidade. Também a referir o facto de nenhuma criança ter testado 

positivo à Covid-19. 

Não obstante o carácter especialmente desafiante do ano de 2020, em que as visitas familiares 

estiveram suspensas durante algum tempo, foi possível recuperar esse tempo e realizar uma 

intervenção próxima e individualizada, tendo por base a empatia, clareza e transparência. Foram 

criados momentos para que as Famílias fossem ouvidas e incluídas na vida das suas Crianças e 
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nos seus Projetos de Vida ou para que adquirissem e/ou reforçassem conhecimentos e 

competências ao nível da relação e prestação de cuidados.  

No decurso do ano, 37 Crianças mantiveram contactos presencias com os seus familiares, no 

contexto da Casa de Acolhimento, totalizando-se 704 visitas. Comparativamente aos anos 

anteriores verificou-se um decréscimo significativo no número de visitas, em virtude da já 

mencionada suspensão temporária, bem como devido ao reajuste no esquema de visitas que foi 

necessário adotar na sequência das restrições impostas pela situação pandémica. Para colmatar 

esta situação, e de forma a respeitar o Direito das Crianças manterem os contactos com os seus 

familiares, deu-se continuidade à metodologia das videochamadas implementada aquando da 

suspensão das visitas. 

Em 2020 contabilizou-se um total de 11 Visitas Domiciliárias (4 entre janeiro e agosto e 7 entre 

os meses de setembro e dezembro) e 58 Entrevistas/Atendimentos, realizados em articulação 

com outras entidades, entre as quais a Equipa Multidisciplinar de Apoio Técnico aos Tribunais, as 

Comissões de Proteção de Crianças e Jovens e os Centros de Apoio Familiar e Aconselhamento 

Parental.  

Em números globais, no ano de 2020 ocorreram 11 Audiências Judiciais, 48 Reuniões Internas e 

54 com Entidades Externas. 

Comparativamente ao ano anterior constatamos um decréscimo destas diligências, tendo-se 

verificado nesse ano 32 Audiências Judiciais, 64 Reuniões Internas e 70 Reuniões com Entidades 

Externas. Na perspetiva da Equipa esta situação poderá estar relacionada com as medidas 

decorrentes da situação pandémica, que provocaram constrangimentos na forma de trabalhar 

dos diferentes Serviços, e não com o número de Crianças acolhidas, já que este se manteve 

semelhante nos dois anos em comparação. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3. Recursos humanos 

3.1 Reconhecimento 

O ano 2020 foi sem dúvida, muito exigente para todas as Pessoas que trabalham na Casa do 

Caminho. O cumprimento da nossa Missão nunca foi posto em causa, graças à Dedicação 

demonstrada por todos aqueles que neste ano “pandémico” superaram estoicamente o enorme 

desafio que nos foi colocado pelo Governo, pela Direção-Geral de Saúde, pela Segurança Social e 

pela própria sociedade civil: defender e proteger do coronavírus a comunidade de crianças 

residente na nossa Casa, bem como de todos aqueles que nela trabalham. 

Salientamos que a presença do fator humano no desenvolvimento da nossa atividade não é 

passível de ser substituída por outras modalidades de trabalho nomeadamente, o teletrabalho, 

tão utilizado pelas organizações dos setores público e privado lucrativo. A presença física das 

Pessoas é imprescindível para dar seguimento à nossa resposta social.  

Foram meses longos e penosos, angustiantes e, em certos momentos, desesperantes face à 

imprevisibilidade de encontrar formas de assegurar uma boa organização que mantivesse a 

normal capacidade de funcionamento da casa de acolhimento, bem como a eficácia que se exige 

na prestação dos cuidados às Crianças, elas também afetadas pela situação da pandemia. 

Elencamos algumas das medidas adotadas para fazer face às quase diárias alterações das 

recomendações das Autoridades de Saúde:  

• implementação de horários semanais tipo espelho; 

• horários desfasados nas entradas, nas saídas e no período das pausas; 

• equipas de trabalho fixas em sistema de bolha; 

• utilização de Equipamentos de Proteção Individual; 

• Colaboradores e Crianças em isolamento profilático; 

• suspensão do gozo de férias, entre outras. 

Não é qualquer pessoa que consegue enfrentar um ano tão desgastante, quer física, quer 

emocionalmente, com horários extensos, todos os dias da semana, com feriados e folgas adiados, 

dias de férias suspensos e com a agravante das retribuições auferidas neste setor serem 

injustamente desajustadas ao valor real da importância do trabalho desenvolvido. 

A Todos os nossos Agradecimentos e a nossa Admiração. 
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3.2 Quadro de Pessoal 

A média mensal do número de Colaboradores foi de 57 e, a 31 de dezembro faziam parte do 

quadro do pessoal 54 pessoas1, para além de 2 Educadoras destacadas pelo Ministério da 

Educação e ainda, 3 Pessoas contratadas no âmbito da Medida de Apoio ao Reforço de 

Emergência dos Equipamentos Sociais e de Saúde (MAREES), criado pela Port. nº 82-C/2020, de 

31 de março, para assegurar temporariamente, a capacidade de resposta do setor social, durante 

o período da pandemia da Covid-19. 

No gráfico infra, poder-se-á verificar a distribuição dos recursos humanos pelos diversos serviços. 

 

 

                            Gráfico 4: Número de colaboradores por setor (2020) 

 

3.3 Formação Profissional 

No tocante à Formação Profissional proporcionada aos Colaboradores durante o ano de 2020, 

tentou-se dar cumprimento ao estabelecido no Plano de Ação e Orçamento. 

Apesar das dificuldades causadas pela pandemia, comparativamente ao ano anterior, verificou-

se um acréscimo de cerca de + 150% de horas de formação proporcionada aos Colaboradores. 

56 Colaboradores frequentaram, no total, 349,5 horas de formação distribuídas por 15 ações. 

 

 
1 Menos 3 do que em 2019 



 

  

Gráfico 5: Horas de formação e número de colaboradores abrangidos (2019 e 2020) 

 

TEMA DURAÇÃO 
HORAS 

NÚMERO 
FORMANDOS 

O SURGIMENTO DA COVID-19 E IMPLICAÇÕES NO 
FUNCIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO 

1,5 46 

ORIENTAÇÕES GERAIS NO ÂMBITO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA 2  46 
WORKSHOP CONTENÇÃO EMOCIONAL 5  7 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO – SITUAÇÕES 
EPIDÉMICAS/PANDÉMICAS 

25 7 

CONTABILIDADE E FISCALIDADE ASSOCIATIVA – CASOS PRÁTICOS 16  2 
A COOPERAÇÃO COM O ISS, IP 14 2 
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO AVANÇADA EM INTERVENÇÃO 
FAMILIAR 

68 1 

EDUCAÇÃO E PARENTALIDADE – CAMINHOS PARA O FUTURO 6 1 
CURSO INTENSIVO TOUCHPOINTS 24 1 
DROPI PRÉ-ESCOLAR:  
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIO EMOCIONAL PARA 
CRIANÇAS 

3 1 

GESTÃO POR OBJETIVOS 6 1 
O DIREITO LABORAL PARA A DIREÇÃO TÉCNICA 14 1 
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 25 1 
ACOLHER NA IGUALDADE E NA NÃO VIOLÊNCIA 90 1 
O TEATRO NO JARDIM DE INFÂNCIA 50 1 
TOTAL HORAS 349,5  

 

 Quadro 2: Temas, Horas de formação e número de colaboradores abrangidos (2020) 
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3.4 Segurança e Saúde no Trabalho 

Demos seguimento ao procedimento das normas de Segurança e Saúde no Trabalho, contratando 

uma empresa da área, tendo sido realizadas visitas de acompanhamento às nossas instalações, 

das quais resultaram relatórios de aconselhamento técnico sobre situações e metodologias que 

devemos adotar, de acordo com a legislação em vigor. 

No âmbito da Medicina do Trabalho demos continuidade ao procedimento habitual das consultas 

médicas anuais a todos os Colaboradores. Trata-se de uma área de intervenção prioritária no 

local de trabalho atendendo a que a saúde e o bem-estar das Pessoas que trabalham na Casa do 

Caminho é fundamental para que possam desenvolver a sua atividade com a qualidade que é 

exigida na prestação de cuidados às Crianças acolhidas. 

 

3.5 Os Encargos 

Os custos e encargos sociais com os Recursos Humanos contribuem com mais de 70% da 

totalidade das despesas anuais da instituição. Apesar do nível salarial do setor social ser mais 

baixo do que noutras áreas económicas (público e privado lucrativo), as retribuições dos 

trabalhadores no orçamento da Associação A Casa do Caminho constituem a parcela mais 

significativa dos custos da organização.  

A situação tem vindo a agravar-se nos últimos três anos com as atualizações sucessivas da 

Remuneração Mensal Mínima Garantida e dos consequentes aumentos das tabelas salariais. As 

especiais exigências do ano, implicaram também despesas adicionais com os recursos humanos.  

 

 

 

 

 

 

                                               

Gráfico 6: Evolução gastos com pessoal em milhares de euros  

 NOTA GRÁFICO 6: Relativamente ao ano de 2020, no valor refletido no gráfico não estão considerados os 

montantes das comparticipações e apoios recebidos do ISS.IP e IEFP que ascenderam a cerca de 25.000€ 



 

 

4. Voluntariado 

Por força da pandemia, em março de 2020, decidiu-se a suspensão temporária do voluntariado. 

Ao longo do ano, foram mantidos contactos pontuais com os voluntários, sobretudo em épocas 

festivas. 

O protocolo do VEM (Voluntariado em Matosinhos), dirigido pela Câmara Municipal de 

Matosinhos, manteve-se e no ano de 2020 procedeu-se ao preenchimento do relatório de 

avaliação dos voluntários.  

É com muito carinho que se agradece a compreensão dos voluntários para com os 

constrangimentos deste ano. Aguarda-se, com expetativa, a possibilidade de se poder retomar 

esta importante componente da Casa do Caminho. 

 

 

5. Análise da situação económico-financeira 

Para desenvolver a sua atividade, a Associação A Casa do Caminho recebe apoio do Estado 

(Segurança Social, Ministério da Educação, Autarquia) que, no entanto, é insuficiente para fazer 

face à totalidade das suas despesas de funcionamento. A sustentabilidade da organização 

depende, por isso, da Ajuda da Sociedade Civil com quem a Casa do Caminho procura estabelecer 

relações de proximidade e de transparência. Um dos objetivos da Direção é o de consolidar estas 

relações, bem como a captação de novos apoios.  

O impacto da Pandemia fez-se sentir também nesta dimensão, nomeadamente:  

• Na impossibilidade dos contactos presenciais, as reuniões com associados e doadores 

foram feitas por telefone e videochamada, mantendo-se a comunicação externa através 

do site, da página da rede social Facebook, Instagram e do envio de apelos ou 

informações via e-mail, para além da newsletter bimensal; 

• A suspensão da atividade de muitas empresas e o confinamento que manteve a maioria 

da população em casa, reduziram as ações de responsabilidade social, apesar de, 
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sobretudo no Natal, ter sido possível contar com a generosidade de várias iniciativas 

solidárias quer de particulares, quer de entidades;  

• Uma diminuição considerável na admissão de novos associados face ao ano anterior (47 

no ano de 2019 e 14 no ano de 2020); 

• A necessidade de investimento significativo na aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individuais, materiais de higiene e limpeza, sinalética e equipamentos, sobretudo no 

início da pandemia, dada a escassez de materiais no mercado e os seus preços 

exorbitantes. Nesses primeiros tempos, temos muito a agradecer a tantos amigos, de 

todos os setores, que cederam e fabricaram máscaras e viseiras. Em grande parte, as 

despesas nesta área foram cobertas com o apoio da Fundação La Caixa, do Programa 

Adaptar + do Instituto da Segurança Social e da Câmara Municipal de Matosinhos; 

• O Bazar Social viu a sua rentabilidade aquém do orçamentado em cerca de 32%, tendo 

em conta a obrigatoriedade do seu encerramento durante cerca de 2 meses, assim como 

os horários de funcionamento reduzidos e limitação do número de pessoas no espaço;  

• A Festa do Sr. de Matosinhos e a Feira dos Moços não se realizaram, impedindo a 

participação da Casa do Caminho com a sua «barraquinha» que, todos os anos, 

representa também uma fonte de receitas; 

• A não concretização de alguns projetos assumidos com doadores, pela impossibilidade 

de os pôr em prática. 

 

5.1 Custos 
 

No que toca aos custos da atividade, sobressaem os Gastos com pessoal, que ultrapassaram o 

valor orçamentado em 15,37%. 

Durante o exercício, os gastos verificados em obras de conservação e reparação de instalações 

correspondem à manutenção e melhorias com a segurança das instalações, programadas no ano 

anterior, nomeadamente a substituição de portas interiores, o respetivo controle automático de 

acesso e a manutenção do sistema de videovigilância. Também de referir a substituição do 

equipamento de videoporteiro.  

 

 

 



 

 

 

CUSTOS ANO 2019 ANO 2020 VARIAÇÃO 
VALORES 

 
VARIAÇÃO 

% 

GÉNEROS ALIMENTARES 53 557,88 € 58 950,43 € 5 392,55 € 9,15% 

MEDICAMENTOS E ARTIGOS DE SAÚDE 13 354,03 € 14 586,17 € 1 232,14 € 8,45% 

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 26 208,95 € 26 651,21 € 442,26 € 1,66% 

CONSERVAÇÃO DE VIATURAS 1 512,93 € 1 040,51 € - 472,42 € - 45,40% 
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 
INSTALAÇÕES 24 769,16 € 17 370,16 € - 7 399,00 € - 42,60% 
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE 
EQUIPAMENTO 5 527,30 € 4 627,81 € - 899,49 € - 19,44% 

ENERGIA 35 423,21 € 32 235,42 € - 3 187,79 € - 9,89% 

CUSTOS C/PESSOAL 703 914,63 € 778 180,74 € 74 266,11 € 9,54% 
GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E 
AMORTIZAÇÃO 56 580,96 € 50 246,13 € - 6 334,83 € -12,61% 

OUTROS  46 714,94 € 36 884,76 € - 9 830,18 € -26,65% 
TOTAL  967 563,99 € 1 020 773,34 € 53 209,35 € 5,50% 

 

Quadro 3: Quadro comparativo das principais despesas 

 

 

5.2. Proveitos 

Conforme resulta da apreciação dos elementos contabilísticos que integram o presente relatório, 

os resultados positivos verificados no exercício são: 

• O aumento das comparticipações da Segurança Social, comparativamente ao ano de 

2019, decorrente do Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário, 

protocolo para o biénio 2019/2020; 

• A continuação do apoio manifestado por particulares e empresas, através de donativos 

em dinheiro e em espécie, assim como da consignação do IRS, apesar da sua diminuição 

relativamente ao ano anterior;  

• A enorme generosidade de um casal, que em vida, designou a Associação A Casa do 

Caminho como uma das suas herdeiras.  
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PROVEITOS ANO 2019 ANO 2020 VARIAÇÃO 
VALORES 

ORÇAMENT
O 

VARIAÇÃO 
ORÇAMENTA

L 
VARIAÇÃO % 

UTENTES 40 040,24 € 40 738,32 € 698,08 € 42 485,00 € - 1 746,68 € -4,11% 

COTIZAÇÕES 23 584,92 € 23 174,92 € -  410,00 € 35 340,00 € - 12 165,08 € -34,42% 

ISS 494 893,19 € 565 914,94 € 71 021,75 € 474 879,00 € 91 035,94 € 19,17% 

D. DINHEIRO 202 451,90 € 172 246,78 € -  30 205,12 € 110 949,00 € 61 297,78 € 55,25% 

HERANÇAS -   € 129 202,84 € 129 202,84 € -   € 129 202,84 € 100,00% 

D. ESPÉCIE 52 618,73 € 61 396,01 € 8 777,28 € 45 890,00 € 15 506,01 € 33,79% 

CONS. IRS 115 890,89 € 98 917,92 € - 16 972,97 € 115 000,00 € - 16 082,08 € -13,98% 

OUTROS R & G 79 565,10 € 67 010,68 € - 12 554,42 € 83 039,00 € - 16 028,32 € -19,30% 

TOTAL 1 009 044,97 € 1 158 602,41 € 149 557,44 € 907 582,00 € 251 020,41 €  
 

Quadro 4: Quadro comparativo das principais fontes de financiamento: 

 

 5.3 Resultados operacionais 

Pela demonstração de Resultados por Natureza, verifica-se que os resultados operacionais 

registaram um valor substancialmente positivo: 153 160.92 €. 

Estamos cientes, no entanto, que este saldo positivo se deve a uma herança, doação 

extraordinária, não previsível e dificilmente repetível. Por esta razão, é com um sentimento 

especial de gratidão que reconhecemos o timing perfeito da chegada desta Ajuda num ano 

particularmente difícil.   

 

5.4 Aplicação de resultados 

Relativamente ao Resultado Líquido apurado, no valor de 153.528,55 € a Direção propõe a sua 

transferência para a conta de Resultados Transitados.  

 

 

 

 



 

 

6. Considerações finais e agradecimento 

Como para muitas organizações e pessoas, o ano de 2020 ficará na memória e na história desta 

Casa, como um marco e sinónimo da resiliência das Crianças, das suas Famílias e da nossa equipa. 

A Casa do Caminho adaptou-se à nova realidade pandémica, tendo sido necessário proceder a 

alterações e investimentos em várias das dimensões da sua atividade, provas que fomos 

superando. Como maior recompensa de todo este esforço, temos a agradecer a benesse de não 

termos tido nenhum caso de COVID-19 entre as Crianças.  

Nos seus 32 anos de existência, passaram pela Associação A Casa do Caminho 842 crianças. 

Dessas, 90% encontraram o seu lugar numa Família, nuclear, alargada ou adotiva.  

Reconhecemos e agradecemos aos Colaboradores, Associados, Doadores, Parceiros, Voluntários 

e a todos que nos apoiaram ao longo destes anos, pois sem a sua entrega e generosidade a 

Associação A Casa do Caminho não poderia cumprir a sua Missão.  

Bem hajam! 

 

 

 

A Direção 

 

 

 

 

 

 
































