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A AAIJFM 

 

A Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca (AAIJFM) é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social (IPSS), com sede na Rua Luís de Camões, nº 11, em Meca, 

freguesia de Meca, Concelho de Alenquer, distrito de Lisboa. 

  

Pessoa Coletiva nº 504 015 150, de reconhecida utilidade pública, com registo lavrado pela 

inscrição 92/02, a fl. 106 do livro nº 9 das Associações de Solidariedade Social, em 9 de 

Outubro de 2001, publicado em Diário da República, III Série, nº 260, de 11 de Novembro de 

2002. 

  

A sua origem fica para sempre associada ao sonho, vontade e determinação de um grupo de 

habitantes de Meca que, se vê confrontado com a ausência de respostas sociais para seniores, 

na freguesia. Em Março de 1997, é formalizada a constituição da Associação de Apoio a Idosos 

e Jovens da Freguesia de Meca, com o objetivo de promover  instrumentos de apoio a idosos, 

crianças e jovens, residentes na área da freguesia de Meca, tendo em vista a ocupação dos 

seus tempos livres. 

  

Doze anos depois, em Julho de 2009, é colocada a primeira pedra do edifício, na Rua Luís de 

Camões, em Meca. 

  

Finalmente em 2012 abrem-se as portas aos primeiros utentes do Centro de Dia e do Serviço 

de Apoio Domiciliário e, em 2013, orgulhosamente, recebemos os primeiros utentes do 

Centro de Atividades Ocupacionais. 

  

 

 

 

 

 



2 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

Rua Luis de Camões, nº 11 | 2580.181 Meca | Tel.: 263 276 033 | NIF.: 504 015 150 | www.aaijfmeca.pt 

 

 

ORGÃOS SOCIAIS 

 

ASSEMBLEIA GERAL 

  

Presidente   Ana Bela Carvalho de Oliveira 

1º Secretário  Graça Maria Maia de Almeida Simões 

2º Secretário  Porfíria Maria Póvoa Ribeiro Ferreira 

   

  

CONSELHO FISCAL 

  

Presidente  António Manuel Pereira Franco 

1º Vogal  Paulo Jorge Póvoa Ribeiro Cruz 

2º Vogal  António José Pereira Simões 

  

  

DIREÇÃO 

  

Presidente  José António Pereira Martins 

Vice-Presidente Vicente Pereira Mata 

Tesoureiro  Pedro Miguel Vieira Machado 

Secretário  António Manuel Aguiar Oliveira 

Vogal   João dos Santos Ferreira 

1º Suplente  Alfredo Carlos Ribeiro Simões 

 

  

 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

 

Inicialmente limitada à freguesia de Meca, a Associação de Apoio a Idosos e Jovens da 

Freguesia de Meca viu a sua área de atuação alargada, para fazer face às múltiplas solicitações 

que chegavam de fora da freguesia. Atualmente a instituição serve todo o concelho de 

Alenquer. 
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
MISSÃO 

  

A nossa missão é dar resposta a imperativos da comunidade, promovendo a prestação de 

serviços que respondam às necessidades e expetativas da população, pautados pela melhoria 

da qualidade de vida e pela inovação dos seus serviços, cada vez mais personalizados. 

  

VISÃO 

  

Ser uma instituição de referência na sua área geográfica de intervenção, pela qualificação e 

certificação dos serviços prestados; 

Ser uma estrutura de referência nos cuidados a proporcionar à população, facultando aos 

clientes o melhor nível de qualidade de vida possível, cuidando de cada um com o respeito e 

dignidade que merecem, de forma individualizada, melhorando continuamente a prestação 

do serviço; 

Manter e consolidar a sustentabilidade operacional das atividades da associação; 

Alargar a abrangência das suas atividades a outras que se enquadram nas reais necessidades 

da comunidade e consequentes aos propósitos da sua missão e que potenciem o 

investimento infraestrutural necessário à melhoria da qualidade dos serviços. 

  

RESPOSTAS SOCIAIS 

 

No ano de 2018, mantendo-se os apoios do estado abaixo das necessidades da população, 

são as Instituições de Solidariedade social que continuam a ser chamadas a dar apoio aos 

estratos mais vulneráveis da sociedade. 

A Associação de Apoio a Idosos de Jovens da Freguesia de Meca no ano de 2018 prosseguiu  

o desenvolvimento da atividade centrada nas seguintes respostas sociais: 
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 Utentes 

Valências N.º utentes Entradas Saidas 

Centro de dia 47 15 16 

Apoio Domiciliário 6 6 9 

Centro de Actividades Ocupacionais 28 1             1 

 

 

O QUE FOI REALIZADO 

 

Durante o ano de 2018 foram feitos diversos trabalhos e investimento na melhoria das 

instalações e equipamentos, entre eles: 

- Conservação e reparação de diversas viaturas; 

- Aquisição de viatura adaptada para 2 cadeiras de rodas; 

- Manutenção do edifício; 

 

ATIVIDADES DAS VALÊNCIAS 

 

A Associação e os seus utentes participaram em diversos eventos realizados pela Camara 

Municipal de Alenquer ao longo do ano, bem como na festa de Meca em Honra de Santa 

Quitéria. 

Das diversas atividades realizadas com os nossos utentes durante o ano de 2018 destaca-se: 

CAO – Centro de Atividades Ocupacionais 

Hidroterapia e adaptação ao meio aquático – 1 vez por semana; 

Caminhadas pela freguesia de Meca e Alenquer- parque Romeira 1  a 2 vezes por semana; 

Conversas que parecem da treta – 1 vez por semana; 

Relaxamento – 1 vez por semana; 

Intervenções individuais de Terapia Ocupacional – 2 vezes por semana para alguns clientes; 

Hora do conto – Leitura e discussão de um conto na biblioteca de Alenquer; 

Atividades pedagógicas na área de Português e Matemática – 1 vez por semana; 

Atividades semanais de terapias ocupacional- Atelier de costura, treino das atividades da vida 

diária, psicomotricidade; 

Dia da Mulher – Sessão fotográfica com maquiagem e cabeleireiro; 
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Carnaval – Participação no desfile de carnaval na Romeira em Alenquer; 

Dia do pai – Realização de porta-chaves para oferecer; 

Dia da mãe – Realização de pequeno arranjo de flores com fotografia para oferecer; 

Jogo de futebol seleção nacional – alguns clientes foram ver um jogo da seleção nacional de 

futebol ao estádio da luz, atividade oferecida pela CM Alenquer; 

Visita ao jardim zoológico; 

Caminhada e almoço no parque de manutenção de Bogarréus; 

Passeio à praia de Salir do Porto; 

Passeio à praia fluvial da Valada do Ribatejo; 

Atividade culinária dos santos – confeção de broas dos santos; 

Atividade do magusto em Catém; 

Visita à Vila Natal em Óbidos; 

Grupo de expressões – teatro para festa de natal da AAIJFM;  

 

CD e SAD – Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário 

Atividades semanais: culinária, ginástica de psicomotricidade, intervenções individuais de 

psicologia, atividade aquática adaptada, jogos, trabalhos manuais; 

Dia de Reis – Pintar e cantar as janeiras; 

Carnaval – Desfile de carnaval e baile na Romeira em Alenquer; 

Dia Mundial do Teatro – Apresentação de peça de teatro com a colaboração de um cliente de 

CAO; 

Dia da Amizade – oferta de frases e fotografias aos idosos; 

Dia da Mulher – sessão de cabeleireiro e maquiagem e sessão fotográfica;  

Santos Populares – apresentação de uma marcha, baile e almoço na Romeira em Alenquer 

(alguns idosos); 

Visita a praia fluvial; 

Visita à Base de Ota; 

Visita ao mercado de Olhalvo; 

Passeio ao Jardim Zoológico; 

Visita à Vila Natal em Óbidos; 
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OUTRAS ATIVIDADES E AÇÕES: 

Realizou-se no mês de Março o almoço de aniversário da Associação. 

 

Em dezembro foi realizada uma festa de natal para os utentes e familiares, que contou com 

a animação de um teatro apresentado pelo utentes do CAO e apresentação de canções e 

quadras alusivas à época do natal por parte dos utentes do Centro de dia. 

Esta em desenvolvimento o projeto para construção de Lar para terceira idade e Residência 

para pessoas portadoras de deficiência.  

Mantém-se o protocolo com o Banco Alimentar, de onde mensalmente recebemos diversos 

bens. 

Protocolo com outras instituições e com o FEAC para distribuição de alimentos às famílias 

mais carenciadas. 
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AS CONTAS 

 

Em 31 de Dezembro de 2018 a AAIJFM mantém uma situação económica e financeira estável. 

Foi possível neste exercício financiar a atividade da associação e executar algumas obras de 

manutenção das instalações e aquisição de algum equipamento. 

O valor ativo da associação cifrava-se, a 31 de dezembro, em 657 mil euros. 

O passivo situa-se no valor de 145 mil euros. 

Foram contabilizados um total de rendimentos na ordem dos 445 mil euros, referem-se em 

grande parte às comparticipações da Segurança Social, 269,6 mil euros, e às comparticipações 

dos utentes, 134,4 mil euros. 

 

Em relação aos gastos, assume maior relevância as despesas com pessoal, no valor de 236,9 

mil euros, os fornecimentos e serviços externos, no valor de 84 mil euros, e o custo dos bens 

alimentares, 57,2 mil euros. 
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Em conclusão, em 31 de dezembro de 2018 foi apurado um Resultado líquido positivo de 

24.788,00 €, o qual será aplicado em Resultados Transitados. 

 

 

ASSOCIADOS 

Em 31 de dezembro de 2018 a AAIJFM contava com 667 associados ativos, ligeiramente acima 

dos 641 que contava em 31 de dezembro de 2017.  

Existe necessidade de fazer uma atualização dos sócio, uma vez que se encontram ativos 

sócios que deixaram de pagar as sua quotas à alguns anos e sócios que entretanto já 

faleceram.  
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AGRADECIMENTOS 

 

A Direção expressa o seu agradecimento a todos aqueles que de forma individual ou de forma 

institucional colaboraram na vida da AAIJFM. 

 

Uma referência ao Instituto da Segurança Social, cujos apoios financeiros são indispensáveis 

para garantir a prestação de um serviço aos utentes, a custo social. 

 

Queremos manifestar o apreço da Direção aos membros da Mesa da Assembleia Geral e do 

Conselho Fiscal, pelo bom desempenho das suas funções estatutárias, em estreita 

colaboração com a direção. 

 

Expressamos ainda o nosso reconhecimento aos colaboradores da AAIJFM, pelo seu 

profissionalismo e dedicação no serviço prestado aos utentes. 

 

Meca, 07 de Março de 2019 

 

A Direção 

José António Martins * Vicente Pereira Mata 

Pedro Vieira Machado * António Manuel Aguiar Oliveira * João Ferreira 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

- BALANÇO 2018 
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- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIA 2018 

 

 

CUSTOS/GASTOS Valor Anual C Dia 58 % Ap Domic 7 % CAO 35 %
Materias primas 57.257,59 €             33.209,40 €             4.008,03 €               20.040,16 €            

Materiais diversos 3.538,45 €               2.052,30 €               247,69 €                  1.238,46 €              

Custo matérias consumidas 60.796,04 €          35.261,70 €          4.255,72 €            21.278,61 €          

Trabalhos especializados 4.457,17 €               2.585,16 €               312,00 €                  1.560,01 €              

Conservação e Reparação 14.920,21 €             8.653,72 €               1.044,41 €               5.222,07 €              

Publicidade 62,73 €                    36,38 €                    4,39 €                      21,96 €                    

Serviços bancarios 228,28 €                  132,40 €                  15,98 €                    79,90 €                    

INR -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Vigilância e Segurança 1.156,01 €               670,49 €                  80,92 €                    404,60 €                  

Honorários 2.125,00 €               1.232,50 €               148,75 €                  743,75 €                  

Ferramentas e utensilios 2.343,82 €               1.359,42 €               164,07 €                  820,34 €                  

Material de escritorio 2.446,17 €               1.418,78 €               171,23 €                  856,16 €                  

Artigos para oferta -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

livros e documentação técnica -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Electricidade 14.336,82 €             8.315,36 €               1.003,58 €               5.017,89 €              

Gasóleo 17.950,45 €             10.411,26 €             1.256,53 €               6.282,66 €              

Gás 3.731,03 €               2.164,00 €               261,17 €                  1.305,86 €              

Agua 6.391,94 €               3.707,33 €               447,44 €                  2.237,18 €              

Deslocaçoes e estadas 316,96 €                  183,84 €                  22,19 €                    110,94 €                  

limpeza, higiene e conforto 7.201,25 €               4.176,73 €               504,09 €                  2.520,44 €              

Rendas e alugueres 1.014,51 €               588,42 €                  71,02 €                    355,08 €                  

comunicação 1.551,00 €               899,58 €                  108,57 €                  542,85 €                  

Seguros 3.271,65 €               1.897,56 €               229,02 €                  1.145,08 €              

Despesas de representação 281,15 €                  163,07 €                  19,68 €                    98,40 €                    

Outras  306,00 €                  177,48 €                  21,42 €                    107,10 €                  

Fornecimentos Serviços Externos 84.092,15 €         48.773,45 €         5.886,45 €            29.432,25 €         
Vencimentos 193.191,59 €           74.800,25 €             29.907,25 €             88.484,08 €            

Segurança Social + FCT 40.414,88 €             16.680,46 €             6.669,32 €               17.065,11 €            

Outros c/pessoal (Seg., form.,HST …) 3.324,22 €               1.928,05 €               232,70 €                  1.163,48 €              

Custos com pessoal 236.930,69 €       93.408,76 €         36.809,27 €         106.712,67 €       
Depreciações e Amortizaçoes 36.065,04 €         20.917,72 €          2.524,55 €            12.622,76 €          

Outros gastos e perdas 6,15 €                    3,57 €                    0,43 €                    2,15 €                    

Gastos e perdas de financiamento 2.368,57 €            1.373,77 €            165,80 €                829,00 €               

TOTAL CUSTOS 420.258,64 €        199.738,97 €        49.642,22 €          170.877,45 €       

Proveitos/Rendimentos Valor Anual Centro Dia Apoio Domic CAO
Quotas dos sócios 4.089,00 €               2.371,62 €               286,23 €                  1.431,15 €              

Mensalidade dos utentes 134.386,48 €           93.105,26 €             12.682,48 €             28.598,74 €            

Comparticipações Seg. Social 267.413,97 €           63.971,23 €             29.262,35 €             174.180,39 €          

Outros Subsidios Seg. Social 2.185,84 €               1.267,79 €               153,01 €                  765,04 €                  

IEFP - apoio contratação 55,68 €                    32,29 €                    3,90 €                      19,49 €                    

INR -  €                        -  €                        -  €                        -  €                        

Imputação subsidios Investimento 13.156,32 €             7.630,67 €               920,94 €                  4.604,71 €              

Outros 1.673,79 €               970,80 €                  117,17 €                  585,83 €                  

Outras Actividades -  €                        -  €                        -  €                        

Donativos 22.080,99 €             12.806,97 €             1.545,67 €               7.728,35 €              

Juros 4,57 €                      2,65 €                      0,32 €                      1,60 €                      

TOTAL RENDIMENTOS 445.046,64 €        182.159,28 €        44.972,06 €          217.915,30 €       

Resultado 2018 24.788,00 €          17.579,69 €-          4.670,16 €-            47.037,85 €          

Demonstração de Resultados por Valência 2018
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Parecer do Conselho Fiscal 

 

Senhores Associados, 

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 32º dos Estatutos da Associação de Apoio 
a Idosos e Jovens da Freguesia de Meca, o Conselho Fiscal examinou o Relatório de Atividades e 
Contas, apresentado pela Direção, relativo ao período económico de 2018, compreendendo este, as 
demonstrações financeiras que incluem o Balanço em 31 de Dezembro de 2018, a Demonstração dos 
Resultados por Naturezas (que apresenta um total de Custos de 420.258,64 Euros e um total de 
proveitos de 445.046,64 Euros, perfazendo um resultado líquido positivo de 24.788,00 Euros) e a 
Demonstração dos Resultados por Funções. 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 29º dos Estatutos, é da competência da Direção a 
apresentação do Relatório de Gestão e das Contas do Exercício, acompanhadas das respetivas 
demonstrações financeiras. 

A nossa responsabilidade encontra-se consagrada na citada alínea b) do n.º 1 do artigo 32º e consiste 
na emissão de parecer sobre o Relatório e Contas da Direção e, de um modo geral, na ação de 
fiscalização da atividade administrativa. 

De acordo com estas competências, o Conselho Fiscal acompanhou a gestão da Instituição, reunindo 
regularmente com a Direção, e apreciou a informação que lhe foi disponibilizada. 

Entendendo que a fiscalização efetuada proporcionou uma base aceitável para a elaboração do 
presente parecer, o Conselho Fiscal considera que o Relatório e Contas da Direção e as demonstrações 
financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todas os aspetos 
materialmente relevantes, a posição financeira da Associação de Apoio a Idosos e Jovens da Freguesia 
de Meca em 31 de Dezembro de 2018 e o resultado das suas operações no período findo naquela 
data, em conformidade com o Sistema de Normalização Contabilística (SNC) e com as Normas 
Contabilísticas e de Relato Financeiro para Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL). 

PARECER: 

Face ao que precede, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação do relatório e contas de 2018. 

Meca, 6 de Março de 2019 

O Conselho Fiscal 

  

 


