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SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Em 2020 a Candeia apresentou um resultado positivo de 26.792,52 euros (vinte e seis mil,
setecentos e noventa e dois euros e cinquenta e dois cêntimos). No ano de 2019 a Candeia
tinha apresentado um resultado positivo de 1.708,62 euros (mil e setecentos e oito euros e
sessenta e dois cêntimos). A diferença de valor prende-se com dois factos importantes:
- a redução de custos afetos às Atividades e a redução de receitas pela não realização e
eventos de Angariação de Fundos, atendendo à diferença de moldes impostos pela
Pandemia COVID-19,
- a transferência de uma das tranches de 2019 do prémio BPI apenas ter sido efetivada em

BPI 2019

2020, por motivos alheios à Candeia e por esse motivo não ter sido contabilizada em 2019.

Gráfico 1 - Evolução dos resultados de 2016 a 2020

Os custos do exercício foram de 26.724,43 euros (vinte e seis mil, setecentos e vinte e quatro
euros e quarenta e três cêntimos) bastante inferiores em relação ao ano precedente:
41.972,17 euros (quarenta e um mil, novecentos e setenta e dois euros e dezassete
cêntimos). A redução de custos prende-se sobretudo com a alteração da atividade
associada aos Campos de Férias com franca redução do custo destes (incluindo nas
rúbricas de seguros, material e transporte).

Candeia- Associação para a animação de crianças e jovens
Instituição Particular de Solidariedade Social – 507 029 585
Travessa da Luz nr. 2, 1600-499 Lisboa
www.candeia.org

2

Gráfico 2 - Evolução das despesas de 2016 a 2020

De um modo geral, os custos da atividade da Candeia estão relacionados com a
organização de atividades (regulares, fins de semana e Campos de Férias) e com o projeto
Amigos p’ra Vida. Na tabela é possível observar a distribuição dos custos incorridos pela
Candeia em 2020.
Despesas
Festa Natal
Fins de semana
Campos de Férias
Transporte
Material
Actividades
Administrativos
Merchandising
Direcção
Pagamentos 2019
APV
Outros
TOTAL

-535,00 €
-852,84 €
-3.132,22 €
-400,00 €
-609,88 €
-96,28 €
-1.906,46 €
-774,90 €
-58,00 €
-742,48 €
-17.616,37 €
0,00 €
-26.724,43 €
Tabela 1 – Detalhe das despesas em 2020

O projeto Amigos p’ra Vida ocupa a maior parcela de custos de exercício. Estes foram
cobertos na totalidade até 30 de agosto de 2020 pelo prémio BPI solidário e no restante
período por donativos recebidos e pela Candeia.
Os custos afetos aos Fins de semana (que incluem um donativo feito à Casa para
pagamento de estragos) e Campos de Férias acarretam a segunda maior parcela, No ano
de 2020 estes foram bastante inferiores quando comparados com 2019 – ano em que os
mesmos representaram no total aproximadamente 18.000€ (dezoito mil euros).
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Salienta-se, ainda, os custos referentes a aquisição de programa de Contabilidade e
subscrição de plataforma de reuniões online, bem como pagamento de apoio de
Contabilidade e Renda de sede, sob a rúbrica Administrativos.
No que diz respeito às receitas, no ano de 2020, foram de 53.516, 95 euros (cinquenta e três
mil, quinhentos e dezasseis euros e noventa e cinco cêntimos).
Receitas
Donativos
Quotas
APV
IRS
TOTAL

4.815,00 €
2.210,00 €
20.880,00 €
25.611,95 €
53.516,95 €
Tabela 2 – Detalhe das receitas em 2020

O benefício da consignação de 0,5% do Imposto sobre o Rendimento Singular é a parcela
maioritária no que toca às receitas sendo a segunda relativa aos donativos afetos ao
projeto Amigos p’ra Vida. No ano de 2020 não houve atividades de angariação de fundos,
nomeadamente Noite de Fados, atendendo às limitações impostas pela Pandemia. Não
contabilizando o apoio BPI Solidário (referente a 2019 e afeto ao projeto ApV) as receitas do
exercício foram de 34.196,95€ (trinta e quatro mil, cento e noventa e seis euros e noventa e
cinco cêntimos).
O valor existente em caixa e depósitos bancários era, a 31 de dezembro de 2020:
•

Caixa: 0 €

•

Depósito Bancário CGD: 74.047,19€

•

Depósito Bancário BPI: 5.535,01€

•

Total:

79.582,20 €
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CONCLUSÃO
Tendo em conta os dados apresentados, conclui-se que o resultado líquido do exercício do
ano de 2020 foi positivo, 26.792,52 euros (vinte e seis mil, setecentos e noventa e dois euros e
cinquenta e dois cêntimos). Todos os gastos e receitas em que a Candeia incorre são para a
realização dos fins a que se propôs nos seus estatutos não realizando atividades acessórias.
Resumidamente, este resultado positivo fica a dever-se ao valor estável das receitas obtido
e que se reflete sobretudo no Benefício da consignação do IRS e no Prémio BPI Solidário –
cuja última tranche foi recebida no ano de 2020. De referir que a atividade da Candeia não
coincide com o ano civil, e essa situação tem impacto a nível dos resultados, e da
avaliação da atividade da Associação, bem como na elaboração do orçamento e da sua
concretização.
A Pandemia por SARS-CoV-2 transformou de forma importante a atividade regular da
Candeia reduzindo de forma importante os custos (pela impossibilidade de realização dos
Campos de Férias nos moldes habituais) e também as receitas (pela não realização de
eventos de Angariação de Fundos).
Os resultados positivos alcançados nestes últimos anos contribuem para a estabilidade
financeira da Candeia enquanto instituição e tornam igualmente mais exigente o seu
caminho. Deve ser feita uma reflexão ponderada identificando não só as necessidades da
associação que podem ser supridas pelo saldo orçamental positivo (nomeadamente no que
toca a renovação de material) mas também aquelas daqueles que apoiamos. Com o final
do apoio do BPI Solidário ao projeto Amigos p’ra Vida a equipa irá trabalhar na angariação
de fundos que permitirão a continuação da afetação de pessoal técnico ao projeto – o que
representa uma mais valia.

Candeia- Associação para a animação de crianças e jovens
Instituição Particular de Solidariedade Social – 507 029 585
Travessa da Luz nr. 2, 1600-499 Lisboa
www.candeia.org

