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MENSAGEM AOS ASSOCIADOS
Caros/as Associados/as,
Dando uma vez mais ao compromisso estatutário da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico do
Porto, a direção submete ao veredicto da Assembleia Geral o presente relatório da gestão e
contas respeitantes ao ano de 2020.
A excecionalidade do ano a que reporta o relatório e contas, e o qual ficará marcado para sempre
pelas adversidades e exigências que nos trouxe para a nossa vida, foi a condicionante natural
para que as atividades que nos propusemos realizar, pela natureza que assumem, tiveram que
ser canceladas e/ou adaptadas à realidade vivida.
O cumprimento das regras impostas pela DGS decorrentes da acentuação do contexto
pandémico e os efeitos colaterais que provocou na quebra de volume de negócios das
sociedades comerciais, em particular, no setor da restauração, obrigaram-nos a não ficar
indiferentes aos sinais que foram surgindo pela reduzida participação dos estudantes nas
instalações do ISCAP, pelo que, desde junho de 2020, foi suspensa a obrigação contratual de
cobrança de renda relativamente à exploração do restaurante/bar do ISCAP até que a
normalidade fosse reposta, o que esperamos que ocorra com o início no ano letivo que agora se
inicia.
Mesmo perante todos os desafios e a excecionalidade da situação, pautamos a nossa gestão de
rigor e exigência, nomeadamente no controlo dos gastos. A reforçar o exposto, tratando-se de
um ano atípico e em que as dificuldades foram muitas, o ano encerrou com um total de
rendimentos de 26.466 € e gastos de 22.921 €, a que corresponde um Resultado Líquido positivo
no valor de 3.546 €, mais 114% que no ano anterior.
Não podíamos terminar sem deixar expresso o nosso agradecimento a todos aqueles que
continuam a acreditar no futuro da Casa do Pessoal do Instituto Politécnico do Porto: os nossos
associados e, à presidência do Instituto Politécnico do Porto bem como às unidades orgânicas
que nos ajudaram a ultrapassar este ano difícil, nomeadamente o Instituto Superior de
Engenharia e o Instituto Superior de Contabilidade e Administração.
BEM HAJAM!
Estamos confiantes que, unidos e determinados, continuaremos a garantir a qualidade e o
crescimento desta Instituição.
A Direção,
Eduardo Rui Viana Barbas de Albuquerque, presidente
Paulino Manuel Leite da Silva, vice-presidente
Maria Teresa Ribeiro Pereira, secretária
Maria Alice Ferreira da Silva Sá Azevedo, tesoureira
Patrícia Alexandra Pereira Alves da Silva, vogal
João Paulo Rocha das Dores da Costa Donga, vogal
Irene da Luz Esteves Peres, 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 político, nomeadamente partidárias;

•

Cooperação com os órgãos diretivos do IPP e das Escolas.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
SEGURO DE SAÚDE
Este é um serviço aos associados que continua a manter um interesse especial por parte de
muitos dos associados da Casa do Pessoal do Politécnico do Porto. Em 2020 o número de
segurados era: 202 os associados que a ele recorrem, juntamente com 233 familiares, num total
de 435 pessoas.
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Trata-se de um seguro de natureza mista – prestação direta e reembolso – sendo que assume
maior relevância, pela sua complementaridade à ADSE, a componente de reembolso. Nesta
opção, a Multicare/Fidelidade garante o reembolso de 90% da despesa não comparticipada
previamente pela ADSE nas coberturas contratualizadas (seja regime livre ou convencional).
Em 2020 a tabela de coberturas manteve os valores do ano anterior, tendo ocorrido um
aumento no prémio como consequência do aumento da taxa de sinistralidade. Porém, este
aumento foi compensado através da negociação de um donativo permanente por parte da
Fidelidade, que é função do prémio pago durante o período Abril de 2019 e março de 2020 e
cujo montante já recebido ascendeu a 2.097 €.
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GRUPO MUSICAL “CANTOS DA CASA”

O Grupo Musical “Cantos da Casa”, continua a ser uma das iniciativas mais emblemáticas da
Casa do Pessoal.
Por força das restrições impostas pela Direção Geral de Saúde face à COVID-19, o grupo
suspendeu a sua atividade, impedindo assim as habituais atuações, nomeadamente “Cantar as
Janeiras” nos Serviços Comuns da Presidência do Politécnico e em algumas das unidades
orgânicas do P.Porto e no Café Majestic, bem como intervenções em algumas das atividades
promovidas pela direção da CPipp.
Totalmente amador, o “Cantos da Casa” tem mantido o seu número de elementos muito
próximo do 30 e retomará os seus ensaios às quartas-feiras em local que será divulgado em
tempo oportuno.
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KIT DE NATAL
A impossibilidade de podermos realizar a tradicional festa de Natal nos moldes habituais, impôs
a necessidade de se encontrar uma alternativa que
permitisse assinalar esta época festiva

junto dos

descendentes dos nossos associados. Para cumprimento
deste desígnio e com objetivo proporcionar um momento
de convívio e partilhar entre pais e avós com os seus filhos
e/ou netos, fizemos chegar a cada uma das crianças e
jovens, um kit de Natal constituído por um cheque prenda,
e com os ingredientes necessários à confeção de um bolo
numa caneca.
Foram muitas as
mensagens de felicitação recebidas pela iniciativa
levada a cabo, mas para o seu sucesso, foi fundamental
o apoio da Presidência do Instituto Superior de
Contabilidade e Administração, a quem pretendemos
deixar expresso o nosso agradecimento.
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ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA
O principal fator de sustentabilidade da Casa do Pessoal do Politécnico do Porto são os seus associados.
O seu crescimento é um dos compromissos assumidos pela direção da CPipp com a garantia de
mantermos este valor acima do meio milhar. No presente ano, o saldo é desfavorável em 4 associados,
decorrente da situação de desvinculação dos referidos associados ao Politécnico do Porto.
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Evolução do número de associados no período 2013/2020

Os rendimentos decorrentes dos serviços prestados e decorrentes da atividade da Casa do Pessoal,
atingiram o nível mais baixo dos últimos cinco anos e corresponderam a 15.895 €, menos de 33,0 % do
que no ano anterior (23.730 €).
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Figura 1 - Evolução das Vendas e Serviços prestados durante o período de 2016 a 2020

As atividades promovidas pela direção da Casa do Pessoal são a principal fonte de rendimento relacionada
com a sua atividade de exploração. No quadro seguinte discriminam-se as verbas reconhecidas por cada
uma das rubricas que contribuíram para as vendas e serviços prestados faturados.
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Rubrica
Quotas de associados
Joias
Ocupação de tempos livres
Magusto
Arraial de S. Pedro
Festa de Natal
Outros

2016

2017

2018

2019

2020

16.354 €
260 €
4.029 €
59 €
195 €
78 €
0€

16.236 €
130 €
5.683 €
72 €
415 €
216 €
0€

16.453 €
170 €
9.399 €
34 €
126 €
107 €
405 €

15.870 €
130 €
6.995 €
0€
156 €
144 €
435 €

15.885 €
10 €
----- €
----- €
----- €
----- €
----- €

Tabela 1 - Rendimentos decorrentes dos serviços prestados no período de 2016 a 2019

A análise à tabela anterior permite-nos justificar a quebra de rendimentos verificada em 2020, pois
facilmente se comprova que a mesma decorre da ausência de rendimentos pelas atividades normalmente
consideradas no plano de atividades.
Os donativos em numerário e em espécie da Presidência do Politécnico do Porto bem como das suas
unidades orgânicas, são fundamentais para o cumprimento do plano de atividades aprovado em cada
ano. Todavia, considerando a inexistência de atividades, o único apoio institucional foi cedido pelo
Instituto Superior de Contabilidade e Administração e destinou-se a comparticipar no “Kit de Natal”.
RUBRICA
Instituto Superior de Contabilidade e Administração
Total de donativos

NUMERÁRIO
500 €
500 €

ESPÉCIE
0€
0€

Tabela 2 - Apoios institucionais confirmados em 2020

Relativamente aos gastos, a rubrica de fornecimentos e serviços externos sofre uma redução de
69,7% relativamente ao ano anterior. Esta quebra resulta da inexistência de gastos associados à
realização das atividades.
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Figura 2 - Fornecimentos e Serviços Externos no período de 2016 a 2019

Apresentam-se de seguida o Balanço e a Demonstração dos Resultados suportadas pelas notas
explicativas mais relevantes, podendo o seu detalhe ser encontrado em anexo. Estas demonstrações
foram elaboradas de acordo com o definido pela portaria n.º 220/2015 de 24 de julho, documento que
aprova os modelos de demonstrações financeiras para as entidades do setor não lucrativo.
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BALANÇO
Da análise ao Balanço e à Demonstração dos Resultados, cuja data reporta a 31 de dezembro de 2020,
resultam as seguintes conclusões relevantes para efeito de prestação de contas:
ATIVO

Nota

2019

2020

Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis

[1]

3.593

2.197

[2]

10.166

10.166

13.759

12.363

453

971

Bens do património histórico e cultural
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores, beneméritos e patrocinadores
Outros créditos e ativos não correntes
Total do ativo não corrente
Ativo corrente
Inventários
Clientes

[3]

Adiantamentos a fornecedores

474

Estado e outros entes públicos

[4]

50

50

Fundadores, beneméritos e patrocinadores
Créditos a receber
Diferimentos

[5]

73

164

Outras contas a receber

[6]

1.396

6.185

[7]

Total do ativo corrente

126.466
128.912

135.613

Total do ATIVO

142.671

147.976

Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

2019

128.243

2020

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados

[8]

124.897

126.554

Excedentes de revalorização
Resultado líquido do exercício

[9]

Total dos Fundos Patrimoniais
PASSIVO

1.657

3.546

126.554

130.100

2019

2020

Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar
Total do passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos

[10]

1.306

436

Fundadores, beneméritos e patrocinadores
Diferimentos

[11]

2.000

1.000

Outras contas a pagar

[12]

12.811

16.440

Total do passivo corrente

16.117

17.874

Total do Passivo

16.117

17.874

Total dos Fundos Patrimoniais e Passivo

142.671

147.976

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 1.897 €.

[2]

A quantia reconhecida respeita à aplicação financeira efetuada na Caixa Geral de Depósitos.

[3]

O saldo apresentado corresponde a valores em dívida de quotas, prémios de seguro faturados, e
outras dívidas referentes ao ano de 2020.

[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 em períodos anteriores.

[6]

Os “Diferimentos” ativos respeitam ao seguro de acidentes de trabalho e ao seguro automóvel,
cujo pagamento ocorreu durante o ano de 2019, mas parte desse montante deve ser reconhecido
no ano de 2020.

[6]

Saldo correspondente a dívidas referentes a prémios do seguro de saúde que reportam, na sua
maioria, ao último mês do ano de 2020 e que, entretanto, foram transferidos em janeiro de 2020.
Esta rubrica inclui ainda uma dívida cujo montante ascende a 4.808 € e que dizem respeito a rendas
ainda não regularizadas.

[7]

A rubrica de “Caixa e depósitos bancários” sofreu um ligeiro acréscimo (1,4%), relativamente ao
ano anterior. De destacar que para o seu saldo, contribui um depósito a prazo cujo saldo, àquela
data, é de 91.209 €.

[8]

A variação positiva de 1.657 € na rubrica de “Resultados transitados” é consequência da inclusão
na íntegra do resultado do período de 2019, conforme deliberação da Assembleia Geral onde
foram aprovadas as contas do período referente a este período.

[9]

O resultado líquido do período sofre um aumento de 114% relativamente ao ano anterior,

[10]

As obrigações em dívida para com o “Estado e Outros Entes Públicos” (436 €), respeitam às
contribuições para a Segurança Social do mês de dezembro, quantias, entretanto liquidadas
durante o primeiro trimestre de 2021.

[12]

A rubrica de “Outras contas a pagar” (16.440 €) tem reconhecida a parte do prémio de seguro de
saúde anual ainda não liquidado (14.166 €) naquela data. Do remanescente, 1529 € resultam de
gastos acrescidos ao ano de 2020, nomeadamente os encargos com férias e subsídios de férias a
liquidar no ano de 2021, e dívidas a credores diversos entretanto regularizadas.
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
RENDIMENTOS E GASTOS

Nota

Vendas e serviços prestados

2019

2020

[13]

23.730

15 895

Fornecimentos e serviços externos

[14]

-24.407

-7 393

Gastos com pessoal

[15]

-12.792

-12 916

[16]

17.005

10 572

-82
3.454

5.446

-1.797

-1.897

1.657

3.549

Resultado antes de impostos

1.657

3.549

Resultado liquido do período

1.657

3.546

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)
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
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)

-711

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Imposto sobre rendimento do período

-3

[13]

As “Vendas e Serviços Prestados” faturadas durante o ano de 2020 originaram rendimentos no
montante de 15.895 €, menos 33,0% do que no ano anterior.

[14]

Os gastos com bens e serviços diretamente relacionados com a atividade de exploração
reduziram em 69,7% face a 2019., quebra esta que está relacionada com o facto de não terem
sido promovidas atividades durante o ano de 2020.

[15]

Os “Gastos com pessoal” reconhecidos no ano de 2020 ascenderam a 12.916 € e decorrem do
vencimento, encargos sobre remunerações e seguros obrigatórios suportados pela CPipp com
a sua colaboradora permanente.

[16]

Na rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” estão reconhecidos rendimentos suplementares
decorrentes do contrato de exploração do restaurante do ISCAP e de apoios às atividades
promovidas pela CPipp. A redução decorre da suspensão de cobrança de rendas a partir de
junho de 2020.

[17]

Os “Gastos com depreciações” (1.797 €) decorrem do desgaste normal dos investimentos
em “Ativos fixos tangíveis” reconhecidos no Balanço.

A interpretação destas notas pode ser complementada com a leitura do anexo às
demonstrações financeiras.
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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 2020.
Que o Resultado Líquido do Período de 3.546 € (três mil quinhentos e quarenta e seis euros)
seja transferido para a conta de Resultados Transitados.
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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 2020.
Integraram no período 2020/2023.

Assembleia Geral
Efetivos

Escola/ Serviço

Presidente

Olímpio de Jesus Pereira Sousa Castilho

ISCAP

Vice-Presidente

Ricardo Joaquim da Silva Lourenço

ISCAP

Secretário

António de Almeida Pinto Marques

ISCAP

Suplentes

Escola/ Serviço

Dárida Maria Fernandes

ESE

Maria de Fátima Lopes da Silva Ramos Morgado

ISEP

Rui Humberto

ISCAP

Direção
Efetivos

Escola/ Serviço

Presidente

Eduardo Rui Viana Barbas de Albuquerque

ESHT

Vice-Presidente

Paulino Manuel Leite da Silva

ISCAP

Secretário

Maria Teresa Ribeiro Pereira

ISEP

Tesoureiro

Maria Alice Ferreira da Silva Sá Azevedo

ESS

Vogal

Patrícia Alexandra Pereira Alves da Silva

P.PORTO

Vogal

João Paulo Rocha das Dores da Costa Donga

Vogal

Irene da Luz Esteves Peres
Suplentes

ESMAD
ESE
Escola/ Serviço

Aida Maria Magina da Silva

P.PORTO

Rosa Maria de Sousa Martins Rocha

P.PORTO

Carlos Alberto Possidónio da Silva de Azevedo

ESMAE

Pilar Alexandra Baylina Machado

ESS

José Abel Ferreira de Andrade

ISEP

Luís Carlos Soares Fernandes

ISEP

Manuel Armando Barrote Dias

ISEP

Conselho Fiscal
Efetivos

Escola/ Serviço

Presidente

Juan Vaz Teixeira Gil

ESHT

Secretário

Catarina Luz Macedo Martins

ESTG

Relator

Margarida Maria Vicente Carvalho
Suplentes
Emília Manuela Novo Rocha Figueiras Pontes

ESS
Escola/ Serviço
P.PORTO

José Manuel Vaz Marta de Sampaio e Melo

ISCAP

Joel Augusto Barros Fernandes

ESHT
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CONSTITUIÇÃO E RECONHECIMENTO COMO IPSS

Casa do Pessoal do Politécnico do Porto

16

