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Relatório de Gestão 

 

Nota Introdutória 

A Associação Sócio Cultural Pró-Lemede é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social sem fins lucrativos fundada a 4 de Julho de 1983, desenvolvendo 

atividades de carácter social e cultural. 

No âmbito Social possui as seguintes respostas Sociais: 

- Centro de Dia -capacidade para 20 utentes – protocolo com a segurança social 

para 15 e 5 vagas extra acordo 

- Apoio Domiciliário – capacidade para 25 utentes - protocolo com a segurança 

social para 15 e 10 vagas extra acordo 

- Lar – capacidade para 20 utentes – 2 vagas cativas da Segurança Social e 18 

protocoladas. 

Esta Instituição faz ainda trabalho de Comunidade, sinalizando, encaminhando e 

apoiando famílias em situação de maior fragilidade social, trabalhamos em parceria com 

a Câmara Municipal de Cantanhede com o Centro Distrital de Segurança Social de  

Coimbra e encaminhamento para a Colmeia. 

No âmbito Cultural: 

Neste âmbito não realizou quaisquer eventos culturais devido à pandemia Covid-19.  

 

Actividade Comercial 

1. As Prestações de serviços em 2020 foram de € 277.382,75 mais € 1.658,36 que 

em 2019 justificado principalmente pela atualização das mensalidades com a 

entrada de novos clientes em ERPI e ao aumento do número de clientes 

em SAD. Este valor não foi mais elevado porque diminuímos o número 

de clientes em Centro de Dia e fizemos um desconto mensal por os 

nossos clientes se encontrarem em casa e não nas nossas instalações 

devido à pandemia Covid-19.  

O Resultado Líquido do Exercício foi de € 16.696,70. 

 

Recursos Humanos 

Do quadro de pessoal da Associação Sócio Cultural Pró-Lemede fazem parte 23 

funcionárias:  

 1 Diretora Técnica 

 1 Técnica superior Serviço Social de 1ª 

 1 Contabilista Certificada 

 1 Monitora de 1ª 

 4 Auxiliares Ação Direta de 1ª 



 3 Auxiliares Ação Direta de 2ª 

 7 Auxiliares Ação Direta de 3ª 

 2 Auxiliares Serviços Gerais  

 1 Cozinheira de 1ª 

 2 Ajudante de Cozinha 

A Instituição tem ainda 2 prestadores de serviços: 

 1 Médica 

 1 Enfermeiro 

 

2. Gastos com Pessoal (Remunerações, Encargos, seguros e outros) – Os 

gastos com pessoal em remunerações, encargos e seguros atingiram em 

2020 o valor de 302.889,55 € menos 11.019,40 € que em 2019, 

justificado pela existência de muitas Baixas Médicas e também por se ter 

trabalhado em regime de espelho (14 dias seguidos), não pagando 

nestes meses fins semana e feriados.  

Endividamento de Clientes: 

 O Endividamento de Clientes em 2020 foi de € 4.300,13 menos € 84,10 que em 

2019. 

 

Endividamento a Fornecedores: 

 O Endividamento a fornecedores conta corrente em 2020 foi de € 12.381,12 

mais € 770,09 que em 2019. 

 

Investimentos 

Em 2020 foram efetuados os seguintes investimentos no valor total de 

23.782,00 € (inclui a parte do Iva suportado): 

  Pintura do Edificio (finalização) – 10.010,81 € 

 Equipamento para cozinha (triturador, armário de congelação, carro 

catering, descascadora de batatas e Trempe monolume) – 3.660,58 € 

 Gerador – 10.110,61 € 

 

Proposta de aplicação dos resultados 

A Direção, propõe que o resultado líquido do exercício de 2020 no valor de € 

16.696,70 (dezasseis mil seiscentos e noventa e seis euros e setenta cêntimos) tenha a 

seguinte aplicação: Resultados Transitados € 16.696,70. 

 

 

 

 



Nota Final 

Aos clientes e fornecedores que nos honraram com a sua preferência, 

agradecemos a confiança depositada, que constituiu um importante incentivo e 

compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta Instituição. 

A todos os trabalhadores e colaboradores que contribuíram para o bom 

desempenho da Instituição com o seu profissionalismo e dedicação, a Direção deseja 

expressar o seu agradecimento. 

 

Lemede, 18 de Junho de 2021 
 

A Direção 


