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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
Caros Associados
Nesta mensagem de abertura do relatório da gestão e contas do ano de 2017, permitam-me que
comece por recordar dois associados fundadores desta Casa que, quis o destino, não estivessem
entre nós neste momento de particular importância para todos: o Orlando Fernandes e o Francisco
Beja. Recordo-os porque foram Homens especiais dedicados às causas que abraçavam: entre
outras, a causa pública e a cultura. São os valores e os princípios que nos legaram a principal fonte
inspiradora e motivacional, para continuarmos a acreditar na missão da Casa!
A análise deste documento pretende, por um lado, avaliar a execução do plano de atividades
aprovados pelos associados, e por outro, permitir também a verificação de atividades que, não
estando programadas, realizaram-se com o objetivo de aproveitar oportunidades com impacto
positivo para a atividade da Casa do Pessoal do Politécnico do Porto, das quais se destaca o projeto
de responsabilidade social corporativa de criação de um serviço de transporte para os estudantes
do Campus 2 do Politécnico do Porto.
Não recompostos do recente condicionalismo, continuaremos com toda determinação a trabalhar
para atingir os objetivos propostos para o mandato 2016-2019.
Mantemos o alento de fazer mais e melhor por forma a contribuirmos, cada vez mais, para o
engrandecimento deste projeto que é de todos nós!
Esperamos por isso mesmo continuar a merecer a confiança de todos vós.
A Direção,
Eduardo Rui Viana Barbas de Albuquerque, presidente
Paulino Manuel Leite da Silva, vice-presidente
Dárida Maria Fernandes, secretária
Maria Alice Ferreira da Silva Sá Azevedo, tesoureira
José Carlos Barros Oliveira, vogal
Carla Sónia Lopes da Silva Serrão, vogal
Maria Joana Sampaio, vogal
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BREVE APRESENTAÇÃO
A Casa do Pessoal do Instituto Politécnico do Porto é uma associação de direito privado, com
objetivos de solidariedade social, que se constituiu a partir de uma assembleia geral constituinte
realizada em novembro de 2005, no Auditório Magno do ISEP, e concretizada por escritura pública
de 19/12/2005.
Tem como objeto principal o apoio social e assistencial e como objetivos secundários a promoção
cultural, a ocupação de tempos livres, o lazer e, em geral, atividades relacionadas com o bem-estar.
Para a realização do seu objeto, a instituição propõe-se criar e manter, um conjunto de atividades,
que correspondem aos seus fins principais, nomeadamente uma Creche, um Jardim-de-infância, um
A.T.L. (Atividades de Tempos Livres) e um Centro de dia ou lar residencial para a terceira idade.
Logo após a sua constituição foi requerido para a CPipp, junto das entidades competentes, o
estatuto de IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social), o qual veio a ser concedido em
registo definitivo de 19/02/2009, conforme publicação no DR 2ªSérie n.º 43, de 03/03/2009.
Atuando no seio da comunidade de docentes e demais trabalhadores das escolas e serviços do
Politécnico do Porto, a Casa do Pessoal adota como princípios gerais:
•

Restrição absoluta da atividade à promoção cultural e social e, em geral, do bem-estar dos
seus membros e respetivas famílias;

•

Abertura à participação de todos os trabalhadores do Politécnico do Porto, sem quaisquer
restrições;

•

Exclusão de quaisquer atividades de carácter sindical ou para-sindical;

•

Exclusão de atividades de carácter politico, nomeadamente partidárias;

•

Cooperação com os órgãos diretivos do IPP e das Escolas.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
ENQUADRAMENTO GERAL
De forma a cumprir com o presente trabalho, quer no que se refere às atividades, quer à componente
de recursos, em especial a orçamental, a Direção da Casa do Pessoal seguiu as orientações do Plano
de Atividades aprovado pela Assembleia Geral, que no essencial julga ter sido cumprido.
Naturalmente que, em relação a algumas atividades, em especial de recreação e lazer, ou culturais,
se seguiu um critério de oportunidade e sustentabilidade. Por exemplo a atividade “Compadres –
Património no Alentejo” que promovia um programa cultural ao Alentejo para conhecer património
local e experiências da sua gestão, mas que por falta de inscrições suficientes, não foi realizada.
No conjunto da atividade anual, e para além das atividades que se destacam a seguir neste relatório,
algumas ideias e registos podem ser destacados evidenciando o trabalho desenvolvido:
A regularidade estatutária:


A Assembleia-Geral renuiu, como previsto nos Estatutos, nos meses de março e
novembro, tendo aprovado o Relatório e Contas 2016 e o Plano e Orçamento para
2017, entre outras deliberações.



O Conselho Fiscal exerceu os seus poderes e emitiu o parecer prévio sobre aqueles
instrumentos de gestão.



A Direção reuniu sempre que necessário, repartindo as reuniões pelos Serviços da
Presidência, ISEP, ISCAP, ESE e ESS.

Renegociação do Seguro de Saúde, concretizada em várias reuniões de trabalho e
negociação com os responsáveis da Fidelidade/Multicare.
Diligências diversas para concretização de novas respostas sociais (creche, centro de
convívio, etc…), nomeadamente reuniões com a Presidente do P.Porto, com responsáveis
do Centro Regional da Segurança Social do Norte, com o Presidente e docentes destas
áreas da Escola Superior de Educação, com responsáveis da Universidade do Porto (Vicereitor, Diretor da FEUP, Administrador e Diretor dos SASUP) para avaliar hipóteses de
parceria nestes projetos, em especial de uma creche/jardim-de-infância no Polo da
Asprela, e com o Administrador dos SASIPP, para avaliação de possíveis sinergias ou
articulação de interesses das duas instituições para viabilização destes projetos.
Articulação da estratégia de atividade e desenvolvimento com os presidentes das escolas
e do Politécnico, através de reuniões de trabalho solicitadas a estes órgãos.
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Promoção de um refrescamento e modernização do site institucional e das redes sociais,
como o Facebook e Instagram, envolvendo a participação de todos os membros da Direção,
do Secretariado e da empresa consultora.
Criação do suporte regulamentar à realização do ATL-Oficinas de Verão, através da
elaboração do Regulamento dos Campos de Férias da CPipp e sua apresentação a
aprovação e registo pelo IPDJ.
Durante o ano de 2017 foram desenvolvidas diversas atividades, algumas direcionadas para os
associados e familiares e outras, de livre acesso, para todo o universo do P.Porto.

SEGURO DE SAÚDE
Este é um serviço aos associados que tem merecido um interesse especial e a adesão de muitos –
são presentemente 202 os associados que a ele recorrem, juntamente com 240 familiares, num
total de 442 pessoas.
Trata-se de um seguro de natureza mista – prestação direta e reembolso – sendo que a vertente
mais interessante é a componente reembolso, pela sua complementaridade à ADSE. Nesta opção, a
Multicare garante o reembolso de 90% da despesa não comparticipada previamente pela ADSE
(seja regime livre ou convencional).
A tabela de coberturas em 2017 manteve os valores do ano anterior.
Entretanto está em estudo a possibilidade de os associados aderentes a este Seguro poderem optar
por um Seguro Oncológico complementar, em condições a divulgar.
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GRUPO CORAL E ESCOLA DE CAVAQUINHOS
O Grupo Coral e a Escola de Cavaquinhos continuam a ser uma das iniciativas mais emblemáticas da
Casa do Pessoal. No presenta ano, o Grupo Coral comemora o seu 10º aniversário e desde essa data
que vem sendo acarinhado por todos mas, com especial destaque para dois dos seus
impulsionadores: os professores Rui Ferreira, da ESE, e Carlos Azevedo, da ESMAE.
O grupo, totalmente amador conta presentemente com cerca de 30 elementos, ensaiando às
quartas-feiras em instalações gentilmente cedidas pela Escola Superior de Educação.
Das intervenções ocorridas em 2017 destacam-se o habitual “Cantar as Janeiras” nas escolas do
P.Porto e no Café Majestic, bem como intervenções em algumas das atividades promovidas pela
direção da CPipp.
Paralelamente a Direção da Casa apoia incondicionalmente o Grupo de Cavaquinhos, um grupo que
se animou as atividades culturais da casa com um repertório tradicional muito adequado à
sonoridade do grupo. Esta atividade tem sido coordenada pelo associado António Novais, às
quartas-feiras (17h às 19 horas), na ESSE, de forma totalmente graciosa, disponibiliza o seu tempo
para ensinar e ensaiar todos quantos se queram associar a este grupo.
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AO ENCONTRO DE… SONS E SABORES TRADICIONAIS

A Casa do Pessoal realizou a 7 de junho, o Encontro de… Sons e Sabores Tradicionais.
Entre tapas portuguesas e Cavaquinhos este convívio não deixou ninguém de parte, de qualquer
idade ou gosto musical.

Nesta noite todos puderam apreciar os petiscos apresentados pela D. Zina, no restaurante da Casa
do Pessoal no ISCAP e ouvir o Grupo de Cavaquinhos da Casa do Pessoal. Mais tarde um Grupo
convidado também se juntou e assim, numa base de amizade e gosto pelos Cavaquinhos se fez a
festa.
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ARRAIAL DE S. PEDRO

O tradicional Arraial de S. Pedro da Casa do Pessoal realizou-se a 27 de junho de 2017 no ISCAP.
Foi entre festejar os santos populares e um pouco de chuva que este ano a Casa do Pessoal juntou
associados e amigos, cerca de 130 pessoas, num convívio animado com sardinhada e porco no
espeto.
A animação esteve a cargo do Grupo de Cavaquinhos da Casa do Pessoal e de um DJ que
proporcionaram a todos os participantes motivos para esquecer que a chuva estava presente.
Durante o evento realizou-te também o Concurso de Quadras, onde as palavras “Casa do Pessoal”
e “S. Pedro” eram obrigatórias. Os 34 participantes no Concurso rimaram e no final até prémios
ganharam.
O catering foi realizado pelo Restaurante D. Zina que encheu as mesas com os sabores da época,
não faltando o porco no espeto, a sardinha "fresca" assada e um saboroso caldo verde...
O Arraial contou com o apoio dos colaboradores do ISCAP, onde este foi realizado, aos quais a Casa
do Pessoal agradece todo o suporte dado na concretização, com sucesso, deste evento.
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CAMPO DE FÉRIAS

Em 2017 com o apoio da Escola Superior de
Educação (ESE), do Centro Desportivo do IPP,
da Escola Superior de Hotelaria e Turismo
(ESHT), da Escola Superior de Saúde (ESS), do
Instituto

Superior

Administração

do

de

Contabilidade

Porto (ISCAP)

e

e da

Presidência do Politécnico do Porto, a Casa do
Pessoal promoveu mais uma edição do Campo
de Férias destinado a crianças e adolescentes entre os 6 e os 15 anos.
O Campo de Férias decorreu entre os dias 3 e 28 de julho e teve a colaboração de mais de 20
monitores (estudantes de diferentes licenciaturas e TESP da ESE.PP) e de cerca de 10 docentes.
Nas 4 semanas, participaram um total de 73 crianças/adolescentes, na maioria filhos/netos ou
sobrinhos dos associados da CPipp.
Mantendo a lógica e intenção das edições
anteriores, todas as atividades desenvolvidas
procuraram motivar aprendizagens, estimular a
curiosidade, a criatividade, o desenvolvimento
da autonomia e a reflexão sobre si, sobre os
outros e sobre o mundo. Foi por este conjunto de
razões que o tema central desta edição do
campo de férias se denominou “Descoberta”.
Todas as atividades lúdico-pedagógicas desenvolvidas primaram pela diversificação e englobaram
momentos desportivos, recreativos, artísticos e científicos. Neste programa houve também espaço
para a visita e conhecimento de outras Unidades Orgânicas do PP (Escola Superior de Saúde, Escola
de Vila do Conde, Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto), constituindo-se,
desta forma, um momento de visibilidade, mais um recurso e uma potencialidade que se deve
manter.
As avaliações realizadas semanalmente, com os monitores, com as crianças/adolescentes e com
os pais, permitiram fazer pequenos ajustes no que diz respeito, por exemplo, à reorganização de
grupos de crianças/adolescentes; à reorganização das atividades a desenvolver e espaços para o
seu desenvolvimento. No final do Campo de férias, podemos afirmar que o balanço foi muito positivo
e, em termos globais, destacou-se a qualidade e o acompanhamento da equipa de monitores e a
Casa do Pessoal do Politécnico do Porto
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relação estabelecida entre estes e as crianças/adolescentes e a qualidade e diversificação da
programação.
Pela primeira vez, em 2017, a Casa do Pessoal resolveu levar a cabo uma nova oferta, dirigida a
adolescentes entre os 12 anos e os 14 anos - Oficina de Línguas e Desporto, com vista ao
desenvolvimento de competências linguísticas em Inglês e competências desportivas na
modalidade Ténis.
Cada turma teria 2 docentes experientes e fortemente motivados para proporcionar uma
experiência inesquecível, num ambiente em que se falaria exclusivamente inglês. Os/as
adolescentes praticariam a língua inglesa através de uma larga variedade de atividades
estimulantes e divertidas, que apelariam à criatividade e colaboração (e.g., jogos, quizzes, role-plays,
histórias e sketches teatrais e visitas a lugares do Porto ligados à cultura britânica).
Em grupo, os/as adolescentes iriam desenvolver um projeto explorando um tema divertido, que iria
culminar num evento artístico para o qual os pais seriam convidados.
A oficina de Línguas e Desporto desenvolver-se-ia durante a primeira quinzena de julho, contudo a
falta de inscrições motivou à cessação desta iniciativa.

MAGUSTO DE S. MARTINHO
Realizado a 15 de novembro o MAGUSTO de S. Martinho, teve lugar nas instalações da Biblioteca
Central (ESE), no Espaço Restaurante.
O evento iniciou com a atuação do Coro da Casa do Pessoal seguindo-se um jantar volante servido
pela ITAU.
O convívio entre associados e amigos da Casa do Pessoal contou também com a atuação do Grupo
de Cavaquinhos que em conjunto com “castanhas e vinho” animaram os cerca de 100 participantes.
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FESTA DE NATAL
Decorreu a 16 de dezembro (sábado) no Pavilhão Desportivo do Politécnico do Porto a festa mais
esperada da Casa do Pessoal: a Festa de Natal.

Entre escalada, coreografias, pinturas faciais, balões, pipocas, os tradicionais insufláveis e até as
castanhas quentinhas estiveram presentes nesta festa que contou com a participação de cerca de
190 crianças e 215 adultos.
O lanche foi servido pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do P.Porto, com professores e
alunos envolvidos também neste ambiente festivo.
Para a concretização desta “festa” a Casa contou novamente com o apoio generoso das Escolas e
da Presidência do Politécnico do Porto, bem como do Centro Desportivo.
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
O crescimento do número de associados é um dos compromissos assumidos pela direção da CPipp. Apesar
do aumento ser inferior ao verificado no ano de 2016 (26), no presente ano verificou-se uma variação líquida
de 6 associados com treze novas entradas. Contamos presentemente com 506 associados, dos quais,
aproximadamente 10% não mantêm vínculo com o IPP por se encontrarem em situação de reforma ou
desvinculação laboral ao IPP.
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O cumprimento do plano de atividades para o ano de 2017 aprovado, foi concretizado através das quotas dos
associados e das receitas das próprias de cada uma das iniciativas levadas a cabo.
No seu conjunto, o influxo monetário gerado pelas principais rubricas totalizou 22.752 €, o que corresponde a
uma variação positiva de 8,5 % face ao montante registado no ano anterior (20.975 €).
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No quadro seguinte discriminam-se as verbas reconhecidas por cada uma das rubricas que contribuíram para
as vendas e serviços prestados faturados.
Rubrica

2017

Quotas de associados
Jóias
Ocupação de tempos livres
Magusto
Arraial de S. Pedro
Festa de Natal

2016

16.236 €
130 €
5.683 €
72 €
415 €
216 €

16.354 €
260 €
4.029 €
59 €
195 €
78 €

Para a formação do valor inscrito na rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” contribuíram as
despesas diretamente imputáveis às atividades promovidas pela Direção da Casa do Pessoal ao longo do ano
de 2017. Neste ano, o valor inscrito foi de 22.834 €, um montante que, relativamente ao ano de 2016,
representa um acréscimo de 2.357 €, mais 11% que no ano anterior.
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Este incremento justifica-se em grande parte pelas despesas com o aluguer de autocarros e serviços de
refeição das crianças e jovens que frequentaram a atividade das “Oficinas de Verão”, montante que ascendeu
3.100 €.
Atividade

2017

2016

Arraial de S. Pedro

3.150 €

2.745 €

Oficinas de Verão

7.804 €

6.770 €

1.208€

850 €

10.072 €

9.543 €

Magusto
Festa de Natal

No quadro seguinte pode ser analisado o detalhe das despesas suportadas com as diferentes atividades
desenvolvidas ao longo do ano de 2017.
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Data
Junho

Julho

Atividade
Arraial de S. Pedro

Oficinas de Verão

Novembro Magusto

Rubrica de despesas

Montante

Pirotecnia

553,50 €

Karaoke

175,00 €

Catering

2.257,00 €

Aluguer de tenda

147,60

Decoração

17,00 €

Coordenadores

1.730,00 €

Serviço de Catering

2.296,77 €

Deslocações

2.054,60 €

Entradas de acesso a locais diversos

549,50 €

Aula de ténis, karaté e zumba

298,40 €

Seguro

359,77 €

Festa de Encerramento

263,50 €

Outras despesas

251,83 €

Catering

1.000,24 €

Decoração

Dezembro Festa de Natal

18,51 €

Outras despesas

188,93 €

Insufláveis

947,10 €

Escalada

307,50 €

Lembranças para associados e crianças

4 344,67 €

Catering

2.310,00 €

Decoração de Natal

116,63 €

Animação

565,80 €

Comunicação

457,32 €

Complemento de catering

807,50 €

Despesas diversas

215,60 €

Os donativos em numerário e em espécie, da Presidência do P. Porto mas também das suas unidades
orgânicas, foram fundamentais para a concretização das atividades propostas para 2017. Os montantes
encontram-se discriminados no quadro seguinte:
RUBRICA

NUMERÁRIO

Instituto Politécnico do Porto

2.500 €

ESPÉCIE
1.660 €

Instituto Superior de Contabilidade e Administração

1.538 €

Instituto Superior de Engenharia do Porto

1820 €

Escola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto

1.500 €

Escola Superior de Educação

500 €

Escola Superior de Hotelaria e Turismo

650 €

Escola Superior de Tecnologia e Gestão

500 €
Total de donativos

Casa do Pessoal do Politécnico do Porto

4.500 €

6.168 €

15

RELATÓRIO DA GESTÃO E CONTAS 2017

BALANÇO
Da análise ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, cuja data reporta a 31 de dezembro de 2017,
resultam as seguintes conclusões relevantes para efeito de prestação de contas:
ATIVO

Nota

2017

2016

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

[1]

687

859

[2]

10.224

10.192

10.910

11.051

2.549
112
1.658

Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Accionistas/Sócios
Total do ativo não corrente

Ativo corrente
Inventários
Clientes

[3]

Estado e outros entes públicos

[4]

Outras contas a receber

[5]

5.752
112
4.201

Diferimentos

[6]

91

124

[7]

126.012

112.278

Total do ativo corrente

136.168

116.721

Total do ATIVO

147.078

127.772

Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS

2017

2016

Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados

[8]

109.699

106.293

10.452

3.406

120.151

109.699

Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

Total dos Fundos Patrimoniais
PASSIVO
Passivo não corrente

2017

2016

Provisões
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Total do passivo não corrente

Passivo corrente
Fornecedores

[9]

204

198

Estado e outros entes públicos

[10]

1226

1.111

[11]

25.498

16.764

Total do passivo corrente

26.927

18.073

Total do Passivo
Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo

26.927

18.073

147.078

127.772

Diferimentos
Outros passivos correntes
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[1]

A redução verificada na rubrica de “Ativos fixos tangíveis” resulta do reconhecimento das depreciações
do período e cujo montante ascendeu a 172 €. Consultar a página 12 do anexo das Demonstrações
Financeiras individuais.

[2]

A quantia reconhecida respeita à aplicação financeira efetuada na Caixa Geral de Depósitos. O seu
incremento é justificado pela capitalização dos juros resultantes dessa mesma aplicação.

[3]

O saldo apresentado corresponde a valores em dívida de quotas, prémios de seguro faturados, e outras
dívidas referentes ao ano de 2017, tendo parte deste valor (3.998,94 €), sido recebido durante os
primeiros meses de 2018.

[4]

O saldo da Conta “Estado e outros entes públicos” respeita, em parte, a crédito de imposto resultante
da retenção na fonte efetuada pelos juros obtidos. Consultar a página 13 do anexo das Demonstrações
Financeiras individuais.

[5]

O saldo corresponde a dívidas referentes a prémios do seguro de saúde, na sua maioria, respeitam a
último mês do ano de 2017 e que, entretanto, foram transferido em Janeiro de 2018.

[6]

Os “Diferimentos” ativos respeitam na íntegra ao seguro de acidentes de trabalho a reconhecer no ano
de 2018. Consultar a página 13 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais.

[7]

O aumento de 13.734 € (12,2%) na rubrica de “Caixa e depósitos bancários” resulta da variação positiva
do saldo da conta de depósitos à ordem. Do montante inscrito nesta rubrica, 91.209 € correspondem a
uma aplicação financeira efetuada. Consultar a página 14 do anexo das Demonstrações Financeiras
individuais.
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Evolução dos meios financeiros líquidos no período de 2013 a 2017
[8]

A variação positiva de 3.406 € na rubrica de “Resultados transitados” é consequência da inclusão do
resultado do período de 2016 nesta rubrica do balanço conforme deliberação da Assembleia Geral.

[9]

O valor inscrito na rubrica de “Fornecedores” representa a dívidas correntes entretanto regularizadas
no primeiro trimestre de 2017. Consultar a página 14 do anexo das Demonstrações Financeiras
individuais.

[10]

As obrigações em dívida para com o “Estado e Outros Entes Públicos” (1.226 €), respeitam a Imposto
Sobre o Valor Acrescentado do último trimestre de 2017 (826 €) e às contribuições para a Segurança
Social do mês de dezembro (400 €), quantias, entretanto liquidadas durante o primeiro trimestre de
2018. Consultar a página 13 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais.

[11]

A rubrica de “Outros Passivos Correntes” (25.498 €) tem reconhecida a parte do prémio de seguro de
saúde anual (98.350 €) ainda não liquidado (17.923 €), quantia que representa 70,3% do valor inscrito.
Do remanescente, 2.899 € resultam de gastos acrescidos ao ano de 2016, nomeadamente os
encargos com férias e subsídios de férias a liquidar no ano de 2017 (1.429 €) e dívidas a credores
diversos (1.470 €) entretanto regularizadas. Está reconhecida ainda a quantia de 5.000 € referente a
um donativo entretanto devolvido à Varzim Sol. Consultar a página 14 do anexo das Demonstrações
Financeiras individuais.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
RENDIMENTOS E GASTOS

Nota

2017

2016

[12]

22.752

20.975

Fornecimentos e serviços externos

[13]

-22.619

-20.477

Gastos com pessoal

[14]

-11.341

-11.908

Outros rendimentos e ganhos

[15]

21.254

14.775

Outros gastos e perdas

[16]

-2

-498

10.044

2.868

-172

-421

9.872

2.448

581

958

Resultado antes de impostos

10.453

3.406

Resultado liquido do período

10.453

3.406

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

Imparidades (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

[17]

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Imposto sobre rendimento do período

[12]

As “Vendas e Serviços Prestados” faturadas durante o ano de 2017 originaram rendimentos
no montante de 22.752 €, mais 8,5% do que no ano anterior. Deste valor 70% respeitam a
quotas de associados.

[13]

Consultar a página 15 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais.

[14]

Os “Gastos com pessoal” reconhecidos no ano de 2017 ascenderam a 11.341 € e decorrem do
vencimento, encargos sobre remunerações e seguros obrigatórios suportados pela CPipp com a
sua colaboradora permanente.

[15]

Na rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” estão reconhecidos 1.500 € de donativos
empresariais, para apoio ao projeto de responsabilidade social corporativa que visa a aquisição de
uma viatura ligeira de nove lugares, para transporte de estudantes no Campus 2 do Politécnico do
Porto. Estão ainda reconhecidos rendimentos suplementares decorrentes do contrato de
exploração do restaurante do ISCAP e de apoios às atividades promovidas pela CPipp. Consultar a
página 15 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais.

[16]

Consultar a página 16 do anexo das Demonstrações Financeiras individuais.

[17]

Os “Gastos com depreciações” (172 €) decorrem do desgaste normal dos investimentos em
“Ativos fixos tangíveis” reconhecidos no Balanço.
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS
A direção da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico do Porto vem, nos termos estatutários, propor
à Assembleia Geral:
Aprovação do Relatório e Contas referentes ao exercício económico de 2017.
Que o Resultado Líquido do Período de 10.453 € (dez mil quatrocentos e cinquenta e três euros) seja
transferido para a conta de Resultados Transitados.
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ao Associado e respetiva logística de funcionamento, bem como a disponibilidade
permanente para apoio a atividades da Casa;
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ANEXOS
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ÓRGÃOS SOCIAIS
Os Órgãos Sociais da Casa do Pessoal do IPP tomaram posse, em ato público, no dia 13 de janeiro de 2016.
Integraram no período 2016/2019.

Assembleia Geral
Efetivos
Presidente

Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho

Vice-Presidente

José Francisco da Silva Beja

Secretário

António de Almeida Pinto Marques
Suplentes

Escola/ Serviço
ISCAP

ISCAP
Escola/ Serviço

Maria de Fátima Lopes da Silva Ramos Morgado

ISEP

Irene da Luz Esteves Peres

ESS

Rui Humberto Pereira

ISCAP

Direção
Efetivos
Presidente

Orlando de Freitas Barreiro Fernandes

Vice-Presidente

Eduardo Rui Viana Barbas de Albuquerque

Secretário

Dárida Maria Fernandes

Escola/ Serviço
SP
ESHT
ESE

Tesoureiro

Maria Alice Ferreira da Silva Sá Azevedo

ESS

Vogal

José Carlos Barros Oliveira

ISEP

Vogal

Paulino Manuel Leite da Silva

Vogal

Carla Sónia Lopes da Silva Serrão
Suplentes
Maria Joana França de Sampaio Vega

ISCAP
ESE
Escola/ Serviço
ISEP

Carlos Alberto Possidónio da Silva de Azevedo

ESMAE

Maria João Moreira Gonçalves Falcão e Cunha

ESS

Susana Mónica da Cruz Pinto
José Manuel Dias de Castro

ISCAP
SP

Paulo Jorge de Almeida Meireles

SAS

António Francisco Almeida Cardoso

ESE

Conselho Fiscal
Efetivos
Presidente

Juan Vaz Teixeira Gil

Secretário

Paulo Sérgio Ribeiro Nogueira Ferraz

Relator

Catarina Luz Macedo Martins
Suplentes
Ana Maria Alves Bandeira
José Alberto Madureira Salgado Rodrigues
Margarida Maria Vicente Carvalho
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Escola/ Serviço
ESHT
SP
ESTGF
Escola/ Serviço
ISCAP
ISEP
SC
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CONSTITUIÇÃO E RECONHECIMENTO COMO IPSS
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PROGRAMA | ATIVIDADE: CAMPO DE FÉRIAS
Semana 1

Manhã

Dia 3
2.ª Feira

Dia 4
3.ª Feira

Dinâmicas de grupo

Scorpio
Piscinas de Guimarães

Língua Gestual
Portuguesa

(10h45-12h; Salas 18 e 19)

Dia 5
4.ª Feira

Dia 6
5.ª Feira

Dia 7
6.ª Feira

Treino Militar

Sessão de acolhimento
ESHT do P.Porto

Jogos

Workshop de Culinária

Artes Plásticas

Sessão de Cinema

Workshop de Cocktails

Karaté

Zumba

Sessão de encerramento

Dia 13
5.ª Feira

Dia 14
6.ª Feira

Jogos

Praia de Matosinhos
(Bola de Nívea)

Lipor
Parque Aventura

Praia de Matosinhos
(Bola de Nívea)

Lab. Aberto
IPATIMUP
“À Descoberta
do Corpo
Humano”

Treino físico

Almoço

Tarde

Karaté

Scorpio
Piscinas de Guimarães

Zumba

Semana 2
Manhã

Dia 10
2.ª Feira

Dia 11
3.ª Feira

Dinâmicas de grupo

Scorpio
Piscinas de Guimarães

Língua Gestual
Portuguesa

Tarde

(14h-15h; Salas 17 e 18)

Artes Plásticas
Zumba
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Scorpio
Piscinas de Guimarães

Dia 12
4.ª Feira
Lab. Aberto
IPATIMUP
“Transformar
para Criar”

Treino Físico

Almoço
Projeto 2.ª Oportunidade E6G
(ESOM)- Hip-Hop
(14h15-15h30; sala de drama)
Karaté
Peddy-paper pela natureza
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Semana 3

Manhã

Dia 17
2.ª Feira

Dia 18
3.ª Feira

Dinâmicas de grupo

Scorpio
Piscinas de Guimarães

Dia 19
4.ª Feira
Laboratório Aberto IPATIMUP
Código da Vida: ADN a olho nu

Dia 20
5.ª Feira
Praia de Matosinhos
(Praia do Titan)

Dia 21
6.ª Feira
Sessão de Acolhimento no
ISCAP do P. Porto
Literacia Financeira para
Crianças: Atividades

Almoço

Tarde

Artes Plásticas
Zumba

Semana 4
Manhã

Dia 24
2.ª Feira
Dinâmicas de grupo
Mindfulness
Tour pelos sentidos

Scorpio
Piscinas de Guimarães

Escola Superior de Saúde do
P.Porto

Praia de Matosinhos
Surf
(Praia do Titan)

Iniciação à Contabilidade:
Jogos e Atividades

Dia 25
3.ª Feira

Dia 26
4.ª Feira

Dia 27
5.ª Feira

Dia 28
6.ª Feira

Scorpio
Piscinas de Guimarães

Laboratório Aberto IPATIMUP
“Culinária no Laboratório”

Lipor
Parque Aventura

Festa Final

Lipor
Parque Aventura

Festa Final

Almoço

Tarde

Artes Plásticas
Zumba
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Scorpio
Piscinas de Guimarães

Sessão de Cinema
Karaté
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CARTAZ | ATIVIDADE: AO ENCONTRO DE… SONS E SABORES TRADICIONAIS
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CARTAZ | ATIVIDADE: ARRAIAL DE S. PEDRO
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CARTAZ | ATIVIDADE: CAMPO DE FÉRIAS
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CARTAZ | ATIVIDADE: MAGUSTO DE S. MARTINHO
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CARTAZ | ATIVIDADE: FESTA DE NATAL
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