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COOPERACTIVA – Relatório de Gestão 

 
Dezembro 2017 

 

Caras e caros cooperantes, 
 

Dando satisfação às disposições legais e estatutárias, vimos submeter à vossa apreciação, o 

balanço e contas do exercício, findo em 31 de dezembro de 2017. 
 

1. Sobre os proveitos da COOPERACTIVA em 2017 
 
No total, os proveitos operacionais da CooperActiva, em 2017, foram de 248.007,25 €, valor 

inferior ao recebido em 2016. No entanto deve ser tido em conta o facto de no ano anterior ter 

havido proveitos que se constituíram como adiantamentos de despesas a serem realizadas 

efetivamente em 2017. 

 

Fazendo uma decomposição dos proveitos pode verificar-se que a maior parte dos subsídios têm 
origem no Instituto de Segurança Social, IP. havendo, porém, como é claro no quadro seguinte 
uma tentativa de diversificação das fontes de financiamento. 

 
 

Proveitos da CooperActiva (2016 e 2017) 
 

 2016 2017 

IEFP 3.471,14€ 479,56 € 
 Subsídio ISS 210.662,39€ 212. 911,44 

Subsídio ISS /CI  86.803,20 € 

Subsídio ISS /RSI  96.072,96 € 

Subsídio ISS /Espaço V  30.035,28 € 

Câmara Municipal de Cascais 12.577,90€ 17.000,00 € 

Câmara Municipal da Amadora 0,00€ 1.058,62€ 

Fundação EDP 17.856,00€ 8.456,56 € 

Fundação Jumbo  327,70 € 

Donativos  6.008,79 € 

Restituição de imposto  1.383,91 € 

Outros rendimentos 21.414,99€ 380,67 € 

TOTAL 268.943,04€ 248.007,25 € 
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2. Sobre a estrutura de custos da COOPERACTIVA em 2017 
 

Quanto à estrutura de custos da CooperActiva evidenciam-se os seguintes movimentos: 
 

 Fornecimento de Serviços Externos – 21 836,26 € 

 Pessoal - 224 983, 39 € 

 Outros gastos e perdas – 14 302,63 € 

 Amortizações – 1 950,08 € 
 
Uma explicação adicional deve ser feita os “outros gastos e perdas” onde está incluído, 
nomeadamente: 
 

  6 258,70€ referentes ao pagamento das refeições servidas no refeitório da 
Comunidade de Inserção Espaço Caminho. 

 4 597,32€ referentes ao apoio a utentes ( géneros alimentares, produtos de higiene, 
deslocações, saúde, material escolar). 

 2 278,43€ referentes a acautelamentos do pagamento dos subsídios de férias e de 
natal a serem pagos em 2018. 

 

Desdobrando os custos da rubrica Fornecimento de Serviços Externos (FSE) pode verificar-se, a 
seguinte estrutura: 

 
 Serviços especializados – 9 796,29€ dos quais: 3 517,80€ de serviços de contabilidade;  

2 664,81€ de serviços de informática; 2 128,51€ referentes ao trabalho na área da 

qualidade; 1 485,17€ de honorários e outros serviços 

 Materiais – 3 681,94€ 

 Energia e fluídos – 3 167,02€ 

 Deslocações – 489,48€ 

 Diversos – 4 701,53€ (sobretudo comunicações) 
 

 

No total, os custos da CooperActiva em 2017 perfazem um total de 263 072,36 €, o que significa 
mais 5 795,97 € do que os custos de 2016, tal como se pode ver no quadro seguinte. 

 
 

Custos da CooperActiva (2016 e 2017) 
 

 2016 2017 Variação 

FSE 45.534,50€ 21.836,26€ -23.698,24€ 
Custos com pessoal 197.262,88€ 224.983,39€ 27.720,51€ 
Outros gastos e perdas 12.034,99€ 14.302,63€ 2.267,64€ 
Amortizações 2.444,02€ 1.950,08€ -493,94€ 

TOTAL 257.276,39€ 263.072,36€ 5.795,97€ 
 

Assim sendo, o resultado do exercício do ano de 2017 foi de 15 065,11€. Este resultado deverá 
transitar para a conta de Resultados Transitados. 

 

Terminamos expressando os nossos agradecimentos a todas e a todos que connosco 
colaboraram dedicadamente, tornando possível este Projecto. 

 
A Direção da Cooperativa 
Lisboa, 27 de março de 2018 




