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 Apresentamos o Relatório de Gestão da 
económico findo em 31.12.2013.
 

 
1 - EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA 

 
  Apesar dos condicionalismos
Associação desenvolveram-se de forma s
  Este ano a Associação optou por concorrer 
O Rotary Clube de Viseu e a Fundação Rotaria co
Sociais. 
  Continuou-se o trabalho de proporcionar cada vez mais atividades e terapias aos jovens 
e crianças da APPDA. Daí o esforço em contratar terapeutas a tempo inteiro para a Associação
com o apoio do IEFP. Deste modo no ano de 2013 a APPDA contratualizou com o IEFP, 5 
estágios profissionais para Terapeutas(4) e pessoal para Apoio Administrativo(1), financiados 
entre os 75% e os 100%. Para além disso candidatou
e Apoio à contratação de Pessoas com deficiência), para contratação de 1 jovem da Associação, 
para trabalho adminsitrativo. No final do ano ainda concorreu ao apoio Estimulo 2013 e reembolso 
da TSU para contratação de uma Psicóloga.
 
  Este ano a receita provenient
significativo. Dos 2.467,20€ angariados no ano anterior a APPDA este ano conseguiu a quantia de 
6.950,01€. Apesar das condições económicas do país, o esforço e contributo dos pais e
todos os voluntários foi recompens

 
  Durante o ano de 2013

Qualidade, que implicou um aumento significativo dos gastos, dos 
A Certificação foi aprovada na Auditoria final realizad
os gastos que a mesma gerou. 

 
   
  Em suma, o exercício económico de 201

Liquido negativo, pelo efeito dos gastos c
terapias estão também a ser suportadas em parte pela Associação.

 

Descrição
Quotas 
Terapias 
Férias 
Subsídio INR
Donativos 
Subsídios(inclui 
financiamento IEFP estágios)

Peditórios 
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Relatório de Gestão do 

Exercício de 2013 
 

presentamos o Relatório de Gestão da A.P.P.D.A. - Viseu, referente ao exercíc
. 

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA INSTITUIÇÃO 

os condicionalismos económicos se terem mantido,
de forma satisfatória no exercício de 2013. 

Este ano a Associação optou por concorrer aos apoios do INR, para o projeto “Tá Fixe”
Rotary Clube de Viseu e a Fundação Rotaria co-financiaram os Ateliers de Competências 

o trabalho de proporcionar cada vez mais atividades e terapias aos jovens 
e crianças da APPDA. Daí o esforço em contratar terapeutas a tempo inteiro para a Associação

ste modo no ano de 2013 a APPDA contratualizou com o IEFP, 5 
estágios profissionais para Terapeutas(4) e pessoal para Apoio Administrativo(1), financiados 
entre os 75% e os 100%. Para além disso candidatou-se a um projeto CEI (Programa de emprego 

contratação de Pessoas com deficiência), para contratação de 1 jovem da Associação, 
para trabalho adminsitrativo. No final do ano ainda concorreu ao apoio Estimulo 2013 e reembolso 
da TSU para contratação de uma Psicóloga. 

Este ano a receita proveniente dos Peditórios organizados teve 
€ angariados no ano anterior a APPDA este ano conseguiu a quantia de 

Apesar das condições económicas do país, o esforço e contributo dos pais e
oi recompensado.  

Durante o ano de 2013, a Associação continuou com o seu projeto de C
Qualidade, que implicou um aumento significativo dos gastos, dos quais ainda não foi ressarcida. 
A Certificação foi aprovada na Auditoria final realizada, no entanto o POPH ainda não reembolsou 

Em suma, o exercício económico de 2013 apresentou, mais uma vez
dos gastos com a Certificação e com as Terapias

terapias estão também a ser suportadas em parte pela Associação. 

COMPARAÇÃO DOS RENDIMENTOS  
 

Descrição  2013 2012 
  2.105,00 2.260,00 
20.464,25 9.684,71 
  1.413,50    590,00 

Subsídio INR   1.554,12       0.00 
  8.584,51 9.258,86 

(inclui 
financiamento IEFP estágios)  

20.896,01 7.458,58 

  6.950,01 2.467,21 
Quadro1
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, referente ao exercício 

económicos se terem mantido, as actividades da 

aos apoios do INR, para o projeto “Tá Fixe”. 
teliers de Competências 

o trabalho de proporcionar cada vez mais atividades e terapias aos jovens 
e crianças da APPDA. Daí o esforço em contratar terapeutas a tempo inteiro para a Associação, 

ste modo no ano de 2013 a APPDA contratualizou com o IEFP, 5 
estágios profissionais para Terapeutas(4) e pessoal para Apoio Administrativo(1), financiados 

(Programa de emprego 
contratação de Pessoas com deficiência), para contratação de 1 jovem da Associação, 

para trabalho adminsitrativo. No final do ano ainda concorreu ao apoio Estimulo 2013 e reembolso 

e dos Peditórios organizados teve um acréscimo 
€ angariados no ano anterior a APPDA este ano conseguiu a quantia de 

Apesar das condições económicas do país, o esforço e contributo dos pais e o de 

continuou com o seu projeto de Certificação de 
quais ainda não foi ressarcida. 

, no entanto o POPH ainda não reembolsou 

, mais uma vez um Resultado 
om a Certificação e com as Terapias. De notar que as 

 
 
 
 
 
 

 
Quadro1  
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Descrição
Terapeutas/Terapias
Certificação Qualidade
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COMPARAÇÃO DOS GASTOS 
 

Descrição  2013 2012 
Terapeutas/Terapias 30.156,30 17.786,54 
Certificação Qualidade 18.309,12 15.968,82 

          

 
 
 
 
 
 

Terapeutas/Terapias Certificação Qualidade
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COMPARAÇÃO 

Descrição
Gastos Terapias/Terapeutas
Rendimento Terapias

 
 
   
 
 
  2 - FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO
 
  No dia 30 de Abril de 2014 foi submetido o pedido final de reembolso ao POPH das 
despesas com a Certificação de Qualidade.
na Certificação de Qualidade é el
 
   
  3 - EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE
 
              A Direção prevê a continuidade da Associação e a realização dos projectos organizados 
ao longo dos últimos anos.
consciencialização do Autismo. Aliás
sindrome do espetro do Autismo tem vindo a aumentar.
 
   
   
4 - BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO 
                
  Em termos de análise de curto prazo, verifica
consequência do projeto de Certificação de Qualidade. Esta alteração 
ano de 2013, o que não ocorreu, no entanto a APPDA mantem a expetativa de que 
POPH reembolsar os gastos com a Certificação de Qualidade os valores dos indicadores serão 
restabelecidos.  
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COMPARAÇÃO ENTRE RENDIMENTOS  E GASTOS COM TERAPIAS
 

Descrição  2013 2012
Gastos Terapias/Terapeutas 30.156,30 17.785,54
Rendimento Terapias 20.464,25   9.604,71

                 Quadro3
 
 

RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO

No dia 30 de Abril de 2014 foi submetido o pedido final de reembolso ao POPH das 
despesas com a Certificação de Qualidade. Assim a expetativa de receber 100% do valor gasto 
na Certificação de Qualidade é elevada. 

EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE  

prevê a continuidade da Associação e a realização dos projectos organizados 
ao longo dos últimos anos. Especialmente as terapias e todas as actividades de 

Aliás de ano para ano, as crianças e jovens diagnosticadas
sindrome do espetro do Autismo tem vindo a aumentar. 

BREVE ANALISE DA SITUAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA DA INSTITUIÇÃO

Em termos de análise de curto prazo, verifica-se uma alteração ao nível 
consequência do projeto de Certificação de Qualidade. Esta alteração previa

, o que não ocorreu, no entanto a APPDA mantem a expetativa de que 
POPH reembolsar os gastos com a Certificação de Qualidade os valores dos indicadores serão 

Gastos Terapias Rendimento Terapias
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COM TERAPIAS 

2012 
17.785,54 

9.604,71 
Quadro3 

 

RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO EXERCÍCIO  

No dia 30 de Abril de 2014 foi submetido o pedido final de reembolso ao POPH das 
Assim a expetativa de receber 100% do valor gasto 

prevê a continuidade da Associação e a realização dos projectos organizados 
Especialmente as terapias e todas as actividades de 

para ano, as crianças e jovens diagnosticadas com o 

INSTITUIÇÃO 

ao nível dos indicadores, 
previa-se compensada no 

, o que não ocorreu, no entanto a APPDA mantem a expetativa de que quando o 
POPH reembolsar os gastos com a Certificação de Qualidade os valores dos indicadores serão 

2013

2012



A.P.P.D.A. VISEU 
PERTURBAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E AUTISMO

 
 

Av. Aquilino Ribeiro 
 

Indicadores
Autonomia financeira
Cobertura do imobilizado

 
    
 
   
  5 - DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÄO FISCAL E AO CENTRO 
SEGURANÇA SOCIAL  
 
  A Associação não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro 
Regional de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.
  
   
  6. – APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
 
  Propomos que o Resultado 
Trinta e Um Euros e Cinquenta e Dois
 

* Resultados

    
  7. AGRADECIMENTOS
 
 A Direcção agradece a todos aqueles que colaboraram no ano findo, nomeadamente:
 
 - Aos clientes/utentes , pela atenção e compreensão demonstradas;
 - Aos fornecedores, pelo apoio e disponibilidade que sempre demonstraram;
 - Aos voluntários , pela dedicação que demon
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Indicadores  2013 2012
Autonomia financeira  16%

imobilizado 163% 102%

DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÄO FISCAL E AO CENTRO 

não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro 
Regional de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas. 

PLICAÇÃO DOS RESULTADOS  

esultado Líquido Negativo obtido de € 25.031,52
Cinquenta e Dois Cêntimos) seja aplicado da seguinte forma:

ultados Transitados. . . . . . . . . . . . . . . .  €  25.031,52
 

GRADECIMENTOS 

agradece a todos aqueles que colaboraram no ano findo, nomeadamente:

, pela atenção e compreensão demonstradas;
Aos fornecedores, pelo apoio e disponibilidade que sempre demonstraram;

, pela dedicação que demon straram; 

Mangualde, 30 de Abril de 2014 

         A Direcção 
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2012 
16% 

102% 

DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÄO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE 

não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro 

25.031,52 (Vinte e Cinco mil e 
seja aplicado da seguinte forma: 

25.031,52 

agradece a todos aqueles que colaboraram no ano findo, nomeadamente: 

, pela atenção e compreensão demonstradas;  
Aos fornecedores, pelo apoio e disponibilidade que sempre demonstraram;  


	Código de Ética APPDA-VISEU.pdf
	Relatorio_gestão_2013.pdf

