ASSOCIAÇÃO AUXÍLIO E AMIZADE

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E
CONTAS 2019

Nos termos do n.º 1 do Artº 18º dos Estatutos e para cumprimento do disposto no n.º 2, alínea b) do
Art.º 32º dos Estatutos de Instituição Particular de Solidariedade Social, o Conselho Diretor apresenta
o Relatório de Atividades e de Contas e o Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício de 2019,
a fim de serem discutidos e votados pela Assembleia Geral da Associação Auxílio e Amizade.

Lisboa, 24 de fevereiro de 2020
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Enquadramento
O presente relatório procura apresentar o conjunto de atividades que se realizaram ao
longo de 2019 na Associação Auxílio e Amizade.
A Associação Auxílio e Amizade (AAA), fundada a 18 de Dezembro de 2001, é uma
Instituição Particular de Solidariedade Social (Insc. nº 90/02 – D.R. III série nº 250 de
29/10/2002), sem fins lucrativos, reconhecida como Pessoa Coletiva de Utilidade Pública
com o NIPC 505850117.
A AAA surgiu da vontade de cerca de 56 pessoas que quiseram colocar-se ao serviço
dos mais necessitados.
Missão:
Desenvolver todo o esforço por atender aqueles que apresentam carências e
dificuldades sociais e com eles procurar atingir o potencial de melhoria da sua dignidade
como pessoa. Motivamos os nossos utentes a acreditarem que são capazes de transformar as
suas vidas e auxiliamo-los na construção do caminho para a sua felicidade, oferecendo-lhes
através da Amizade os meios para alcançarem os seus objetivos.
Visão:
Auxílio ao maior número de pessoas carenciadas. Ser uma instituição com
credibilidade e respeitada pelos cidadãos.
Valores:
-Dignidade da pessoa Humana
-Respeito pela pessoa
-Igualdade
-Solidariedade
-Amizade
-Privacidade e Confidencialidade
-Autonomia e Participação
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1. Área Social
Ao longo do ano, realizaram-se as seguintes atividades:
Atividades de Ação Social

Frequência

Var. em relação a
2018

Visitas Domiciliárias:
- de Diagnóstico (1ª vez)
- de Acompanhamento

11
7

+9
+5

Atendimento Social às Famílias:
- 1ª vez
- Acompanhamento
Total

14
44
58

+6
+9
+15

Apoio à Procura de Emprego/Formação

12

+6

Apoio / Visita a Idosos ou Pessoas Vulneráveis:
- Visitas ao domicílio
- Acompanhamento ao exterior
- Visitas ao hospital

0
10
3

-2
+4
0

0

-10

- Visitas a lares
(integradas na Distribuição Mensal)

Nº de utentes: 3
Nº voluntários: 2

0
+1

Reuniões internas:
Projeto BIP/ZIP
Ação Social

4
28

-16
+6

As visitas a lares não se realizaram devido ao falecimento da utente que tinha sido
visitada no ano anterior.
“Espaço Saúde”
Osteopatia

Nº Clientes

Var. em
Var. em
Var. em
Utentes relação a
Sócios /
relação a Público relação a Total
AAA
2018 Voluntários
2018
Geral
2018
7
-1
17
+3
12
-9
36

Frequência

40

-1

101

+32

22

+24

163

Medicina Tradicional
Chinesa

Nº Clientes

10

+3

18

-2

8

0

36

Frequência

123

+99

152

-12

47

+28

322

Psicologia

Nº Clientes

21

+17

12

+10

0

0

33

Frequência

204

-

151

-

0

0

355

É de salientar este ano o aumento muito significativo do número de consultas realizadas
no Espaço Saúde da AAA, comparativamente com o ano anterior: mais 55 consultas de
Osteopatia; mais 115 consultas de Medicina T. Chinesa; e mais 157 consultas de Psicologia
Clínica.
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1.1. Apoio em Géneros Alimentares:
As famílias que apoiamos com géneros
alimentares

residem

sobretudo

nas

Freguesias de: Santa Maria Maior e Penha
de França.
Manteve-se

a

Distribuição

Mensal

Regular (ao domicílio das famílias, graças à
disponibilização dos carros pessoais dos
voluntários, e no armazém para as restantes), com os produtos provenientes sobretudo do
Banco Alimentar Contra a Fome (BACF), mas também de donativos de empresas e
particulares.
A Distribuição Trissemanal de “Frescos” manteve-se: à 2ª feira distribuição de “Frescos”
provenientes do BACF e do Pingo Doce; à 4ª e à 6ª feira distribuição de “Frescos”
provenientes apenas do Pingo Doce.
Salienta-se ao nível dos géneros alimentares recebidos/doados este ano: a falta de bebidas
sem lactose/vegetais, carne/peixe, ovos, lacticínios; e o excesso de pão.
Distribuição de Géneros Alimentares

Nº de Famílias

Variação em
relação a 2018

Distribuição Trissemanal de “Frescos”
[Géneros Alimentares Perecíveis]

25 / semana (média)

-14

25 / mês (média)
40 / mês (média)

-1
-13

Cabazes de Natal

80

-4

Lanches (Festa de Natal)

36

0

Distribuição Mensal Regular
[Géneros Alimentares Não Perecíveis]
- Ao domicílio
- No armazém

À semelhança dos anos anteriores, este ano voltou a verificar-se uma diminuição do
número de famílias com apoio alimentar por várias razões: algumas famílias mudaram de
residência para fora da zona de atuação da AAA; algumas famílias deixaram de necessitar do
apoio; surgiram muito poucos pedidos de apoio para novas famílias.
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Utentes
Total de Famílias
Total de Pessoas
Bebés (0-2 anos)
Crianças (3-12 anos)
Jovens (13-17 anos)
Adultos (18-64 anos)
Idosos (>65 anos)

Nº
(média)
73
181
1
45
15
100
20

Variação em
relação a 2018
-11
-44
-4
-7
-10
-27
+4

1.1.1. Características da população alvo:
A maioria dos agregados familiares (63%) apoiados regularmente com géneros
alimentares em 2019 são compostos por duas pessoas ou apenas por uma pessoa (conforme
gráfico abaixo).

Pelo gráfico seguinte podemos verificar que há uma grande quantidade de crianças e
jovens nos agregados familiares, mas ainda assim inferior aos anos anteriores e decrescendo
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de ano para ano; 61 utentes (34%) encontram-se entre os 1 e os 19 anos, com grande
incidência na faixa etária dos 10 aos 14 anos.
A AAA presta apoio a agregados familiares originários de 7 países, com maior número de
famílias portuguesas, havendo apenas 5 agregados de origem Brasileira, 2 famílias originárias
da Roménia, 1 da Angola, 1 de Cabo Verde, 1 de Moçambique e 1 de S. Tomé.
Os 100 adultos em idade activa correspondem a 55% da população. Destes, metade
encontram-se em situação de desemprego e um quarto encontram-se empregados. Neste
último caso, é de salientar que o posto de trabalho assalariado não é garantia de isenção de
pobreza.

A maioria dos utentes da AAA (53%) podem considerar-se como população
vulnerável

uma

vez

que

se

trata

de

estudantes/menores

de

idade

(35%)

e

pensionistas/reformados/incapacitados para o trabalho (18%). Esta população não tem como
melhorar a sua qualidade de vida por si mesma.
Se juntarmos a este número os trabalhadores assalariados (13%), e ainda assim em
situação de pobreza, teremos 66% dos utentes da AAA. Nestes casos, é obrigação moral e
cívica dos intervenientes sociais garantir a sua subsistência. É por isso que os géneros
alimentares doados pela AAA a estas famílias são fundamentais. Matam a fome ou
diminuem-na. Garantem a estas pessoas a efetivação de um direito constitucional.

1.2. Apoio em Géneros Não Alimentares:
Além dos géneros alimentares, distribuímos também, trimestralmente, incluído na
Distribuição Mensal Regular, produtos de higiene e limpeza, doados pelo Banco de Bens
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Doados da ENTRAJUDA. A quantidade de produtos de higiene e limpeza distribuídos é
manifestamente insuficiente para as necessidades das famílias.
Realizou-se ainda o transporte e entrega de mobiliário às famílias recorrendo à carrinha da
AAA, mas com muito menor frequência por duas razões: problemas mecânicos da carrinha e
dificuldade em conseguir voluntários para realizar essa tarefa.
Ao nível da distribuição de todo o tipo de artigos não alimentares, ao contrário do ano
passado, houve um enorme aumento do número de bens distribuídos (+2586) e um ligeiro
decréscimo do número de pessoas que beneficiaram dos mesmos (-53). No entanto, não foi
possível contabilizar o número de pessoas que beneficiaram dos livros doados às diversas
instituições.
De salientar que se mantém a estreita colaboração com a Santa Casa da Misericórdia de
Lisboa (SCML), sendo a instituição que mais nos encaminha famílias para beneficiarem de
artigos não alimentares.
Este ano foram beneficiadas com artigos escolares 20 crianças cujas famílias solicitaram
este apoio e 4 adultos (o mesmo nº de crianças do ano anterior, mas mais 142 artigos
distribuídos).

Quantidade/Valor
Géneros distribuídos
Géneros alimentares, de higiene e limpeza

35231.21

Variação em
relação a 2018
+13,97%
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No total, ao longo de 2019, foram distribuídos 11 323 artigos, que beneficiaram
cerca de 174 famílias, num total aproximado de 469 pessoas:

Instituições
Artigos
Vestuário
Calçado (pares)
Artigos de Bebé
Mobiliário
Eletrodomésticos
Artigos p/ o Lar
Roupa de Cama
Turcos
Acessórios
Livros
Brinquedos
Artigos Escolares
Diversos
Total

Famílias
assistidas
AAA
2 337
241
190
3
6
1 344
153
119
314
113
973
335
177
5 970

AEIPS –
Proj.
Casas
Primeiro
149
18

AMI

19

67
5
7
11

2
259

19

Biblioteca
Totais
Assoc. Municipal Biblioteca C.A.T.
Junta
Irmãs
Fidalgos David Municipal VilaranFreg. SCML
Oblatas
da
Mourãode S.
delo
Sta. Mª
Penha Ferreira Lázaro
Maior
229
2
1 871 4 607
27
192
478
95
251
536
3
1
7
38
541
1 990
9
176
343
8
129
263
10
125
460
80
218
50
356
35
852
31
141
1 145
335
8
117
304
80
218
50
356
455
2
3 579 11 323

8

1.3. Natal:
No dia 15 de Dezembro, realizou-se a Festa de Natal, mais uma vez nas instalações do
ISPA (Instituto Superior de Psicologia Aplicada)
cedidas gratuitamente. A festa contou com a
participação

de

cerca

de

40

voluntários.

Estiveram presentes 36 famílias, num total de 80
pessoas, às quais foram distribuídos os sacos com
os lanches e bolos rei. Seguidamente, foram
distribuídos sacos com presentes às crianças.
Para os lanches, a AAA contou com o
donativo de 60 Bolos-Rei por parte do El Corte
Inglés e 40 frangos assados por parte do Pingo
Doce, além dos donativos de particulares.
Para os presentes de Natal, a AAA contou
como habitualmente com a colaboração do BPI (Estrada da Luz), BNP Paribas, Daymon e
sobretudo com os voluntários e amigos.
Para os cabazes do mês de Dezembro contámos ainda com os donativos da Allianz
Worldwide Partners Portugal, Altomar, Daymon, Zurich e muitos outros voluntários e
amigos.
Todas as 52 crianças/jovens (dos 0 aos 14 anos) apoiadas pela AAA (mesmo as que não
estiveram na Festa) receberam presentes de Natal.
Todas as famílias inscritas na AAA receberam o cabaz de Natal.
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1.4. Proveniência dos Géneros Doados à AAA:
Os géneros distribuídos pela AAA ao longo do ano têm proveniências diversas, mas
foram todos fundamentais para o apoio às famílias:
Proveniência dos donativos em géneros
BACF
Pingo Doce do Campo Santana
Empresas (AWP, El Corte Inglés, BNP Paribas, Daymon,
Altomar, Zurich, etc.)
Particulares
Entrajuda
Total

Valor (€)
23724,42
22734,31
2212,04

%
41,89
40,13
3,9

5199,07
2784,40
56654,24

9,17
4,91
100

2. Área da Psicologia
Ao longo do ano de 2019, desenvolveram-se as seguintes atividades:
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Atividades
Acompanhamento Psicológico (Armazém)
Acompanhamento Psicológico (Domicílio)
Sessões de Avaliação Psicológica (c/ Relatório)
Ludoterapia
Aconselhamento Parental
“Semanas da Empregabilidade” – Proj. CapacitArte

O

número

de

consultas

de

Frequência
Var. em
2019 relação a
2018
299
+261
5
-1
1
-22
40
-66
10
-15
6
-

acompanhamento

psicológico

Nº Clientes
Var. em
2019 relação a
2018
23
+19
2
+1
1
-3
5
-3
3
-2
46
+10

aumentou

muito

significativamente (+260) relativamente ao ano anterior, assim como o número de adultos
que delas beneficiaram. Já o número de consultas realizadas a crianças (ludoterapia) diminuiu
(-66) porque tivemos um decréscimo do número de crianças e jovens a recorrer ao Gabinete
de Psicologia. Daí o número de sessões de aconselhamento parental ter também diminuído (15) relativamente ao ano passado.
No entanto, em 2019 houve uma elevada procura do serviço de psicologia pela
comunidade.
É ainda de referir que a psicóloga esteve de baixa médica de 16 de Maio a 3 de Julho de
2019 devido a um acidente de trabalho.
No gráfico em baixo, seguem as problemáticas presentes nos utentes que recorrem ao
Gabinete de Psicologia Clínica da AAA.

Problemáticas
7
6
5
4
3
2
1
0
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3. Articulação com outras instituições
A AAA manteve, no âmbito da Rede Social de Lisboa, presença assídua nos Plenários do
Conselho Local de Acção Social (CLAS) de Lisboa e nos Plenários das Comissões Sociais de
Freguesia (CSF) de Santa Maria Maior e na Penha de França. A atividade das CSF foi muito
reduzida este ano.
O ISCSP (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas) continuou a colaborar com a
AAA através de 2 estágios curriculares de Serviço Social, de 480 horas cada.
A AAA continuou a sua participação na Rede EFE – Educação, Formação, Emprego.
No âmbito da articulação com outras instituições/entidades, são inúmeras as reuniões que
se realizam para que essa articulação se efetive cada vez mais.
3.1. Conferências/Seminários/Workshops
Atividades

Frequência

Reuniões:
- Rede Social de Lisboa (CLAS / CSF)
- Associação DLBC Lisboa
- Rede EFE
- Outras instituições (CML, SCML, BACF, etc.)
- Projeto BIP/ZIP – CapacitArte
Total

5
0
4
7
7
23

Ações de Formação/Cursos

2

Conferências/Seminários/Workshops

4

Ao longo deste ano as técnicas da AAA estiveram presentes nos seguintes eventos:
- Encontro das Taipas - Alienação das emoções;
- Mental Talk - Lisboa em Rede pela Saúde Mental;
- Evento Fora da Caixa - a psicóloga da AAA
dinamizou 2 workshop’s intitulados - “Projeto de Vida”;
- Impact Day Nova SBE;
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- Encontro de Coordenadores de Projetos BIP/ZIP – Centro Histórico;
- Encontro de Coordenadores de Projetos BIP/ZIP – Centro;
- Seminário Intervenção Local e Inovação Social;
- Sessão de Esclarecimento sobre os Prémios BPI “La Caixa”.
3.2. Ações de Formação/Cursos
Ao longo deste ano a psicóloga da AAA frequentou a seguinte formação:
- Formação em Terapia Familiar (2º ano), promovida pela Sociedade Portuguesa de
Terapia Familiar.
- Formação: Comunicação e Divulgação da Ação de Capacitação da Fatura Amiga
promovida pela Deco.

4. Projetos
•

Projeto Tecidos de Autonomia I e II

Demos continuidade ao negócio social –
Atelier de Costura Linhas com Arte –
iniciado com o Projeto Tecidos de Autonomia
I. O Atelier funcionou diariamente, das 9h30
às 13h30 e alguns dias à tarde, aberto ao
público, realizando arranjos e confeções por
medida.
A

formadora

manteve-se

como

supervisora, em regime de voluntariado, dando apoio às 2 formandas finalistas, beneficiando
do pagamento do passe mensal graças à faturação do Atelier.

Nº Clientes
Frequência

Empresas
Lavandaria
2
7

Sócios /
Voluntários
16
33

Público
Geral
28
42

Total
46
82
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Serviços de Costura
70
60
50
40
30
20
10
0

A comercialização das almofadas da marca social Re-Love, fruto do Projeto Tecidos de
Autonomia II não teve o sucesso esperado. Não se conseguiu nenhum local de venda,
mantendo-se apenas a possibilidade de venda via página de facebook da AAA ou diretamente
no armazém.
• Projeto CapacitArte
O Projeto CapacitArte em parceria com o Clube Intercultural Europeu e com os restantes
parceiros da Rede EFE (Rede de parceiros dedicados à Educação/Emprego/Formação no
Areeiro, Beato e Penha de França) foi aprovado no
âmbito do Programa Bip/Zip 2018 e iniciou-se em
Setembro de 2018. O projeto teve como área
geográfica de intervenção o Bairro Portugal Novo.
Tratou-se de um projeto com uma metodologia piloto
para o emprego, num território carente de respostas,
nesta área. De um diagnóstico participado, foram
criadas

respostas

de

capacitação

à

medida,

favorecendo a integração através do emprego, consolidada por formação adequada às
especificidades do Bairro (comunidades étnicas, isoladas entre si - cigana, africana, indiana NEET e DLD). Follow-up sustentado por mentores, com efeito empoderador e impactos
reais. Exposição Sou Capaz de “quebrar fronteiras” e esbater preconceitos.
A Psicóloga da AAA participou neste projeto na dinamização de 6 Semanas da
Empregabilidade, que abrangeram 46 pessoas desempregadas. A Semana da Empregabilidade
é um programa gratuito de facilitação para a empregabilidade, com as seguintes temáticas:
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Autoconhecimento, Auto-estima, Gestão de Conflitos, Currículo e Entrevista de Seleção, e
Projeto de Vida.
Ao longo do ano, a Psicóloga da AAA realizou neste projeto 180 horas que serão pagas à
AAA no âmbito do Programa.
•

Projeto Estamos Juntos!

O projeto foi aprovado no âmbito do Programa Bip/Zip 2019, iniciado em Outubro e com
término previsto para Outubro 2020. Graças ao projeto foi possível remodelar a “Sala dos
Voluntários”.
Este projeto pretende responder às necessidades identificadas pelas entidades de primeira
linha do Sistema de Promoção e Proteção de Crianças e Jovens, através da criação de um
Programa de Apoio à Parentalidade baseado nas Forças e nas Competências das famílias
multidesafiadas.
As atividades terão em vista o fortalecimento dos laços familiares, proporcionando
momentos onde pais e filhos desenvolvem competências através de atividades lúdicopedagógicas. Prevê-se a criação de um Manual de Boas Práticas de Intervenção Parental
baseado nas forças familiares.
O projeto conta com a Junta de Freguesia de Arroios como parceiro formal e com outros
parceiros informais, e é composto por 6 atividades: Criação/Manutenção do Espaço; Oficina
de Brinquedos; A Brincar se conta uma história; Espaço Pais; Aconselhamento Parental; e
Avaliação/ Monitorização.
Fomos também responsáveis pela elaboração de projetos (não aprovados) com os quais a
AAA se candidatou a:
•

RAAML (Regulamento de Atribuição de Apoios da Câmara Municipal de Lisboa)

•

Prémio BPI “La Caixa Infância”- Estamos Juntos!

•

Pact Fund da Deloitte

5. Outras atividades
Divulgação das atividades da associação através da Newsletter e das redes sociais
facebook e instagram.
Mercado Solidário – Realização mensal do mercado Solidário, divulgado através da
distribuição de flyers, no site da Associação e nas suas redes sociais.
Almoço Solidário – Realização de 6 almoços de angariação de fundos.
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6. Voluntariado
Ao longo do ano de 2019 realizaram-se as seguintes atividades para voluntários:
Atividade

Frequência

Número de Voluntários

Entrevistas

4

4

Ações de Sensibilização

3

35

Iniciou-se uma Ação de Sensibilização para Voluntários, graças ao estágio realizado por
uma das estagiárias de Serviço Social, que continuará no próximo ano até abranger todos os
voluntários.
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TRABALHO VOLUNTÁRIO – 2019
SERVIÇOS

TOTAL
DE HORAS

Conselho Diretor
Reuniões

50
Direção Administrativa
600
Direção Financeira
3000
Direção de Comunicação e Imagem
1500

Direção de Ação Social
Distribuição de alimentos ao domicílio

1222

Apoio Social

80

Apoio / Visita a Idosos

30

Espaço Saúde

332

Projetos

160

Apoio Geral e Logístico

6500

TOTAL

13474

Em 2019, no total, colaboraram com a AAA 75 voluntários.
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Contas
Toda a documentação foi contabilizada de acordo com o Plano de Contas do Sistema de
Normalização Contabilística – SNC, específico para as IPSS, tendo posteriormente elaborado
as peças contabilísticas inerentes à documentação – Diários de Movimentos, Balancetes
Mensais, Balancetes de Encerramento do presente exercício e de Abertura do próximo,
Balanço do Exercício de 2019 e Demonstração de Resultados. À data de 31/12/2019, o
Resultado Líquido apurado foi de 1033,19 € (Mil e trinta e três euros e dezanove cêntimos),
positivos.
Os bens doados, alimentares e outros, foram registados, de acordo com o GUIA PRÁTICO
ORÇAMENTO

E

CONTAS

DE

INSTITUIÇÕES

PARTICULARES

DE

SOLIDARIEDADE SOCIAL, INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL, I.P (página11),
como doações, conta 753, por contrapartida de conta de regularizações de mercadorias, conta
382, a entrega dos bens que foram doados à AAA aos utentes foram contabilizados na conta
612 por contrapartida da conta 382. No final o saldo devedor da conta 382, foi saldado por
contrapartida da conta 32 de acordo com a normativa contabilística, pelo que no exercício de
2019, houve um incremento dos Ativos Correntes – Inventários.
Ao longo do ano, as Campanhas e apelos lançados pela Direção Financeira, permitiram
equilibrar as contas correntes.
Em Novembro de 2019, a Associação 1717 Acreditar, doou à Associação Auxílio e Amizade
40 livros

com o título “Pedaços de... nós, Acreditar é tornar possível”

para que os

transformássemos em receita para as nossas atividades!
À data de 31/12/2019 a AAA tinha conseguido angariar 400 € (Quatrocentos euros), com a
venda de 20 livros.
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Descrição

Notas

Ano corrente

Ano anterior

915,00

1178,50

59 659,95

97 860,68

-6 936,52

-53 349,02

Fornecimentos e serviços externos

-26 767,55

-46 138,63

Gastos com o pessoal

-29 668,95

-32 262,39

Outros rendimentos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos
e impostos

41 859,88

70 370,61

3817,30

6199,07

Gastos / reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e
impostos)

-2 784,11

-2 942,27

1033,19

3256,80

1033,19

3256,80

1033,19

3256,80

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Ajustamento de inventários (perdas / reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)
Provisões (aumentos / reduções)
Provisões específicas (aumentos / reduções)
Outras imparidas (perdas/reversões)
Aumentos / reduções de justo valor

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
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2. BALANÇO
Descrição

Notas

Ano corrente

Ano anterior

4367,91

6819,92

405,90

479,70

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros
Total ativo não corrente

4 773,81

7 299,62

101 224,68

85 232,46

100,00

813,50

3704,67

3704,67

Diferimentos

-4 464,90

-4 464,90

Outros ativos correntes

14 300,00

4214,95

3353,51

3769,80

Total ativo corrente

118 217,96

93 270,48

Total ativo

122 991,77

100 570,10

53 008,51

35 508,51

51 970,96

48 714,16

1033,19

3256,80

106 012,66

87 479,47

113,95

312,13

Estado e outros entes públicos

2568,01

5381,13

Financiamentos obtidos

9500,00

10 500,00

Diferimentos

-660,00

-4 460,00

Outros passivos correntes

5475,15

1357,37

Total passivo corrente

16 979,11

13090,63

Total passivo

16 869,13

12 980,65

Total fundos patrimoniais e passivo

122 991,77

100 570,10

Ativo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos

Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais
Fundos
Reservas
Resultados transitados
Resultado líquido do período
Total fundos patrimoniais
Passivo
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Total passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
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Agradecimentos
A AAA gostaria de agradecer a todos que colaboraram connosco ao longo de 2019,
tornando-nos possível continuar a desenvolver as nossas atividades junto das famílias que
apoiamos:

Allianz Worldwide Partners
Associação 1717 Acreditar
Altomar
Associação Ester Janz
Banco Alimentar Contra a Fome
BNP Paribas Portugal
BPI (Estrada da Luz)
Compra Solidária
Daymon
El Corte Inglés
Entrajuda
Hotel Lisboa Plaza
Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas
Instituto Superior de Psicologia Aplicada
Instituto Superior Técnico
Morphis Tech
Pingo Doce Campo Santana
Zurich

21

