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SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Em 2021 a Candeia apresentou um resultado negativo em 15.194,31 euros (quinze mil, cento
e noventa e quatro euros e trinta e um cêntimos).
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Gráfico 1 - Evolução dos resultados de 2016 a 2021

Como explanado ao longo do presente relatório (e em detalhe no Gráfico 2), a diferença de
valor deve-se em particular:
- à redução das receitas para cerca de metade do valor dos anos anteriores – fruto do término
do financiamento do prémio BPI Solidário e da não realização de eventos de angariação de
fundos em consequência da Pandemia por COVID-19,
- ao aumento das despesas, sobretudo em relação ao ano de 2020, na consequência de
despesas relacionadas com o acidente do Verão de 2021 (e que foram, em parte, ressarcidas
pelo Seguro já em 2022) e com o financiamento na totalidade do projeto Amigos p’ra Vida.

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

48 719,37 €

56 290,18 €

53 516,95 €
43 689,79 €

25 392,41 €

19 064,62 €

2016

2017

-19 008,95 €

2018

2019

2020

-26 034,63 €

2021

-26 724,43 €
-36 218,12 €

Receitas

-40 586,72 €

-41 972,17 €
Despesas

Gráfico 2 - Evolução financeira de 2016 a 2021

Os custos do exercício foram de 40.586,72 euros (quarenta mil quinhentos e oitenta e seis euros
e setenta e dois cêntimos), verificando-se um aumento em cerca de 20.000 euros (vinte mil
euros) em relação ao ano de 2020.
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Gráfico 3 - Evolução das despesas de 2016 a 2020

Os custos da atividade da Candeia estão, na sua globalidade, relacionados com a
organização de atividades (regulares, fins de semana e Campos de Férias) e com o projeto
Amigos p’ra Vida. Na Tabela 1 é possível observar a distribuição dos custos incorridos pela
Candeia em 2021.
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Despesas

Festa Natal
Fins de semana
Campos de Férias
Sede Candeia
Material
Atividades
Apoio às casas na pandemia
CIFA e FdS Animadores
Peregrinação
Livro 30 Anos
Merchandising
ApV
Administrativos
Outros
TOTAL

-213,20 €
-1 827,45 €
-11 954,85 €
-2 115,84 €
-3 440,69 €
-724,53 €
-1 034,14 €
-600,56 €
-2 182,21 €
-4 500,00 €
-1 983,12 €
-6 869,12 €
-1 658,43 €
-1 482,58 €
0,00 €
-40 586,72 €
Tabela 1 – Detalhe das despesas em 2021

Os Campos de Férias ocupam a maior parcela de custos de exercício. Do valor toral
apresentado, 6.787,94€ (seis mil setecentos e oitenta e sete euros e noventa e quatro
cêntimos) são relativos ao acidente ocorrido em agosto tendo a quase totalidade sido
coberto pelo seguro de acidentes - mas já no decorrer do ano de 2022.
O aumento do custo com as Atividades regulares foi consequência da divisão das atividades
por seis blocos de Casas de acolhimento na tentativa de diminuir os contactos de risco entre
participantes como previsto no Plano de Contingência para a Pandemia por COVID-19. Neste
sentido foram também realizados quatro e não três Fins de Semana.
O projeto Amigos p’ra Vida ocupa a segunda maior parcela de custos de exercício sendo
relativos ao apoio técnico prestado na avaliação e acompanhamento dos voluntários.
Salientam-se, ainda:
- os custos com o apoio às Casas de acolhimento parceiras no período da Pandemia com a
aquisição de material eletrónico como webcams para permitir a participação dos Faíscas,
Fagulhas e Fogueiras no ensino à distância,
- a realização da Peregrinação em setembro, não prevista no início do ano financeiro e o
custo afeto ao Livro dos 30 Anos, cujas receitas serão refletidas no ano de 2022.
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No que diz respeito às receitas, no ano de 2021, foram de 25.392,41 euros (vinte e cinco mil
trezentos e noventa e dois euros e quarenta e um cêntimos).
Receitas

Donativos
Donativos ApV
Campanha de Natal
Quotas
Peregrinação
IRS
Merchandising

3 583,75 €
370,00 €
888,83 €
1 100,00 €
1 853,00 €
17 596,83 €
249,75 €
25 392,41 €
Tabela 2 – Detalhe das receitas em 2021

O benefício da consignação de 0,5% do Imposto sobre o Rendimento Singular é a parcela
maioritária no que toca às receitas. No ano de 2021 não houve atividades de angariação de
fundos, nomeadamente Noite de Fados, atendendo às limitações impostas pela Pandemia.
Ainda assim, os valores de donativos (individuais e na Campanha de Natal) foram, também,
fontes importantes de receita. As receitas identificadas como Peregrinação refletem as
inscrições na atividade.

O valor existente em caixa e depósitos bancários era, a 31 de dezembro de 2021:
•

Caixa: 0 €

•

Depósito Bancário CGD: 60.478,58€

•

Depósito Bancário BPI: 502,49€

•

Total: 60.981,07 €

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

5

CONCLUSÃO
Tendo em conta os dados apresentados, conclui-se que o resultado líquido do exercício do
ano de 2021 foi negativo, 15.194,31 euros (quinze mil, cento e noventa e quatro euros e trinta
e um 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 negativo fica a dever-se ao impacto que o Projeto Amigos
p’ra Vida tem no bolo orçamental da Candeia e, também, ao aumento imprevisto das
despesas na rúbrica Campos de Férias. Este último, foi, em parte, ressarcido no ano civil de
2022.
A Pandemia por SARS-CoV-2 transformou de forma importante a atividade regular da
Candeia no ano de 2021 aumentando o número de atividades regulares e de fins-de-semana,
e logo, de custos e impossibilitando a realização de atividades de angariação de fundos
como a Noite de Fados.
Os resultados positivos alcançados nos anos anteriores contribuíram para a estabilidade
financeira da Candeia enquanto instituição suportando, por isso, o saldo negativo do ano de
2021. Prevendo-se a eventual redução de receitas, como reflexo do impacto económico da
Pandemia importa refletir de forma ponderada sobre cada rúbrica de despesas em particular
e a sua adequação às necessidades não só daqueles que apoiamos, mas também dos
animadores e famílias voluntárias que nos acompanham.
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