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Aos Associados 

Destaques Estratégicos 

 

No ano de 2021, a Direção tem como prioridade a implementação de ações 

conducentes à prossecução do equilíbrio financeiro e de reorganização da área 

financeira/administrativa e, em simultâneo, atuar no sentido de uma consolidação 

dos programas e serviços desenvolvidos pela AEIPS. 

 

Estas ações relacionam-se com os seguintes objetivos: 

 

- Equilíbrio financeiro e a modernização administrativo-contabilística; 

 

- Desenvolvimento, qualidade e inovação dos programas e serviços. 

 

Olhar para o futuro 

A base de conhecimento e experiência da AEIPS na criação e desenvolvimento de 

serviços de saúde mental de base comunitária são fatores potenciadores para o 

alargamento da sua base de apoio a participantes e familiares nos vários 

programas, para o aumento da sua massa associativa e para a consolidação da 

posição de referência e de influência da Associação na mudança das políticas 

públicas de saúde mental e sociais destinadas à inclusão das pessoas com 

experiência de doença mental. 
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Recuperação e equilíbrio financeiro 

No ano de 2021, a Direção pretende continuar com a implementação de medidas 

de gestão que visem a sustentabilidade progressiva dos vários centros de custo 

(associados a tipologias de serviços), através da redução de custos operacionais 

sempre que possível, mas também da captação de receitas. Adicionalmente, em 

virtude dos impactos financeiros relacionados com a pandemia, a Direção procurará 

avaliar, negociar e obter apoios de medidas para o sector social relacionadas com a 

COVID-19, em linha com o objetivo de equilíbrio financeiro. O recurso a 

financiamento para projetos e programas emergentes no contexto nacional e 

europeu constitui igualmente um contributo para a sustentabilidade da AEIPS. 

 

Reestruturação administrativo-contabilística 

A melhoria dos serviços administrativos e contabilísticos é considerada uma 

prioridade para o adequado desenvolvimento da AEIPS como organização. O 

crescimento do volume de serviços e de projetos, nos últimos anos, acentua a 

urgência de atuar no sentido de redimensionar os serviços ligados à gestão. Para 

responder às necessidades de funcionamento, a reestruturação implica, por um 

lado, repensar os processos e os recursos técnicos utilizados e, por outro, suprir a 

carência de pessoal administrativo-contabilístico por forma a ter uma gestão 

eficiente e informação atempada sobre a execução dos programas e projetos que a 

AEIPS desenvolve.  

 

 

 

Os efeitos da 

pandemia COVID-19 

implicaram, desde o 

início de março do 

corrente ano, uma 

redefinição de 

prioridades. 

Consequentemente, 

parte dos objetivos 

propostos para 2020 

tiveram que ser 

ajustados. O objetivo 

da reestruturação da 

área administrativa 

ficou comprometido. 

 

Dado o contexto 

pandémico, foi dada 

uma maior atenção 

às oportunidades de 

captação de apoios 

e fundos que foram 

ficando acessíveis, 

tendo em vista 

assegurar o 

funcionamento 

“normal”, mas em 

segurança, dos 

serviços, sem 

colocar em causa o 

equilíbrio financeiro. 
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Centro Comunitário 

Em 2021, pelo menos nos primeiros meses do ano, os serviços continuarão a 

funcionar de acordo com o formato das medidas excecionais decretadas no âmbito 

da pandemia, as quais serão analisadas e alteradas ao longo do tempo, em 

concordância com as orientações das autoridades. Continuarão a ser privilegiadas 

as metodologias da digitalização dos serviços, assegurando, ao mesmo tempo, o 

apoio de ligação aos participantes. 

Integração das respostas do DC 407/98 na RNCCI em Saúde 

Mental 

Residências Comunitárias do Restelo e da Portela 

O ano de 2021 assinala a integração plena da Residência do Restelo e da Residência 

da Portela na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental 

(RNCCISM), as quais têm contribuído para a avaliação dos projetos-piloto na saúde 

mental ao longo dos últimos quatro anos. 

Apoio Domiciliário 

A candidatura para uma resposta nova - Equipa de Apoio Domiciliário (EAD) - foi 

aprovada com parecer favorável da RNCCISM para a sua implementação em 2021. 

Esta resposta terá uma equipa nova financiada pelos CCI e permitirá dar resposta às 

necessidades dos participantes e familiares ao nível do suporte habitacional. 

A experiência da AEIPS no apoio habitacional individualizado e independente, 

através do projeto Casas Primeiro, poderá constituir uma mais-valia, no sentido de 

vir a influenciar e promover o modelo de intervenção a ser prestado nestas 

respostas da Rede através de ações de formação e transmissão de conhecimento a 

outras organizações com respostas similares na rede dos cuidados continuados.  

 

Prevê-se que as 

medidas de 

contingência 

decorrentes da 

pandemia COVID-19 

continuem a vigorar 

em 2021, em 

particular no primeiro 

semestre do ano, 

afetando o normal 

funcionamento dos 

serviços. 

 

 

O Decreto-Lei n.º 

136/2015, de 28 de 

julho, estabelece que 

as respostas 

apoiadas pelo DC n.º 

407/98 deverão ser 

progressivamente 

objeto de 

reconversão e 

integração na 

RNCCISM.  
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Fórum Sócio Ocupacional 

A candidatura de reconversão do Fórum Sócio Ocupacional (FSO) em Unidade Sócio 

Ocupacional (USO) recebeu também parecer favorável por parte da RNCCISM no 

que se refere à necessidade da resposta na área geográfica de atuação da AEIPS. 

Com este parecer, em 2021 deverão decorrer os procedimentos negociais 

conducentes à respetiva integração. Por seu turno, o serviço fará um processo de 

adaptação ao enquadramento regulamentar em termos de funcionamento e 

recursos humanos. 

 

Qualificação das Residências Comunitárias Olivais e Encarnação 

De acordo com avaliações anteriores, as Residências dos Olivais e da Encarnação 

requerem intervenções de melhoria e qualificação para virem poder a integrar a 

Rede. Tendo por base as diligências efetuadas em 2020 junto da Segurança Social, a 

Direção está a avaliar a possibilidade de recuperação e ampliação dos imóveis, de 

modo a ajustar as respostas aos requisitos de qualidade dos futuros regulamentos. 

Assim sendo, está em curso a formalização de candidaturas a financiamento público 

para a remodelação das duas residências (PARES). A candidatura implicou o 

desenvolvimento de projetos de arquitetura com comprovada submissão do estudo 

prévio ao município. Os projetos de remodelação foram elaborados pelo gabinete 

de Arquitetura EMBAIXADA e foram da autoria do Arq.º Paulo Albuquerque Goinhas 

e acompanhados pela Direção e Serviços com o fornecimento de inputs sobre as 

normas e necessidades.   

 

No seguimento dos 

projetos piloto nos 

quais a AEIPS 

participou 

ativamente, prevê-se 

que em 2021 a 

regulamentação seja 

revista para se 

ajustar aos requisitos 

da saúde mental na 

comunidade. 

 

 

A candidatura ao 

financiamento 

público PARES 

(programa para o 

alargamento das 

respostas sociais) 

cofinancia até 80% 

do custo, tendo por 

base um valor de 

referência por cada 

utente beneficiado 

para o cálculo do 

valor máximo de 

obra. 
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Casas Primeiro – Housing First Lisboa  

Acordos com a Câmara Municipal de Lisboa e Segurança Social  

Os serviços de suporte para pessoas com doença mental com experiência de sem-

abrigo, enquanto resposta de alojamento em habitação independente e com apoio, 

é assegurados pelo projeto Casas Primeiro, o qual tem financiamento 

predominante da Câmara Municipal de Lisboa através do Plano Municipal para a 

Pessoas Sem Abrigo. Em 2020, ocorreu o alargamento do projeto de um para três 

contratos programa anuais, pelo que, em 2021 o projeto irá gerir 140 habitações. 

 

Em novembro de 2020 foi estabelecido pela primeira vez um acordo-piloto com a 

Segurança Social para Equipas Técnicas de Suporte e Acompanhamento a Utentes 

em Contexto Habitacional “Housing First”. Assim, para 2021, o projeto tem 

assegurado o cofinanciamento da Segurança Social para os recursos humanos 

afetos a 50 pessoas. Embora ainda não exista data, a negociação com a Segurança 

Social para o alargamento do apoio para as restantes 90 pessoas apoiadas no 

projeto é essencial, captando o financiamento cabimentado pela Segurança Social. 

O crescimento do Projeto Casas Primeiro, deverá negociar com entidades públicas a 

cedência de espaço físico próprio para o funcionamento adequado do projeto dada 

a atual dimensão. O projeto poderá vir também a necessitar de recursos 

administrativos dedicados. 

O projeto Casas Primeiro é um interlocutor e tem uma posição única para gerar 

contributos para a construção do Plano de Ação dos European Social Pillars no que 

se refere aos domínios das medidas dirigidas à população sem-abrigo. 

 

 

 

 

O programa Casas 

Primeiro em 2020 foi 

alargado com dois 

novos contratos 

programa com a 

CML como resposta 

privilegiada na 

pandemia para as 

pessoas sem-abrigo. 

 

 

A recente Resolução 

do Parlamento 

Europeu que reúne 

um conjunto de 

medidas que visam 

encontrar soluções 

para pessoas sem-

abrigo na União 

Europeia através do 

modelo Housing First 

cria um contexto de 

fortalecimento das 

politicas nacionais. 
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Formação e Integração Profissional 

 

Programa do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

Neste âmbito, encontram-se as ações de Formação Profissional desenvolvidas pela 

AEIPS mediante candidaturas ao Instituto de Emprego e Formação Profissional para 

a realização da inclusão profissional dos participantes da AEIPS através de ações de 

formação inicial e contínua.  

As ações em curso decorrem até junho de 2021 sendo expetável a realização de 

candidaturas no primeiro semestre para um novo ciclo de formação. Também neste 

âmbito, está enquadrada a atividade do Centro de Recursos, cujas metas estão já 

estabelecidas pelo IEFP para 2021 ao nível de situações a acompanhar e executar. 

 

 

Programa Incorpora 

As ações de integração profissional têm sido também impulsionadas pelo Programa 

Incorpora, promovido e financiado pela Fundação BPI LaCaixa, para a negociação de 

emprego e colocação. O programa assegura um financiamento fixo mediante 

acordo anual repartido entre custos com Pessoal e de funcionamento. Para o ano 

de 2021, a equipa da AEIPS neste programa irá apoiar 60 pessoas desempregadas 

no processo de revitalização do seu percurso profissional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este financiamento 

BPI LaCaixa foi 

reforçado através de 

uma componente da 

parceira Accenture 

no Programa 

Incorpora 
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Projetos e Parcerias Comunitárias 

Projeto Promoção das Capacidades de Liderança e do Empoderamento 

A AEIPS é a entidade promotora e gestora do projeto de parceria "Promoção das 

Capacidades de Liderança e do Empoderamento", promovido pela Fundação 

Calouste Gulbenkian através do "Programa Cidadãos Ativ@s" - do Fund EEA Grants 

(Fundo Iceland, Liechtenstein and Norway) e decorrerá até ao final de 2021. 

Em 2021 merece destaque a organização e realização da Conferência Internacional 

de Pessoas com Doença Mental Lideres no Advocacy e no Empowerment 

constituindo-se como um momento alto no projeto e relevante no contexto 

comunitário. 

Parcerias Comunitárias  

A ligação e influência da AEIPS em redes de serviços, parcerias e associações 

nacionais será mantida e fortalecida. Nomeadamente, na União das Instituições 

Particulares de Solidariedade Social, na Rede Social de Lisboa, no Núcleo de 

Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Lisboa (NPISA), na Rede Nacional 

Housing First e no Núcleo de Lisboa da Rede Europeia Anti-Pobreza, bem como nas 

redes internacionais Housing First International Network e Transformative Change 

in Community Mental Health - SCRA Interest Group. Em 2021, a AEIPS mantem a 

presidência da Direção da Federação Nacional de Entidades de Reabilitação de 

Pessoas com Doença Mental (FNERDM). 

Candidaturas de Projetos 

Sempre que surja a abertura de candidaturas para projetos e financiamentos 

públicos ou privados que se considerem relevantes para a atividade da AEIPS, serão 

elaboradas e apresentadas propostas junto dessas entidades, com o propósito de 

captar recursos e desenvolver os serviços da AEIPS.  
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Princípios da Qualidade 

A implementação em 2020 do Sistema de Avaliação do Desempenho dos 

Colaboradores (desenhado em 2019) foi afetada pela pandemia, uma vez que o 

funcionamento dos serviços passou a estar enquadrado no Estado de 

Emergência/Calamidade. Deste modo, em 2021 é importante levar à prática a 

implementação progressiva do modelo a todos os serviços, o qual deve estar 

enquadrado numa lógica de melhoria participativa das práticas e funcionamento 

das respostas. Em estreita ligação com o Sistema de desempenho, a Direção 

pretende manter a captação de meios e o investimento na formação contínua e na 

valorização dos recursos humanos da AEIPS, por considerar esta um fator 

determinante de inovação e qualidade dos serviços prestados. 

 

Comunicação e Relações Externas 

Em 2021, a Direção considera fundamental o desenvolvimento de uma ferramenta 

de comunicação interna dirigida aos associados – uma newsletter periódica enviada 

por correio eletrónico – por forma a estabelecer uma ligação mais estreita com os 

mesmos. A comunicação para o exterior deve passar também pela revitalização da 

página de internet (www.aeips.pt) devendo funcionar como repositório de 

informação relevante relacionada com as respostas e os serviços para a integração 

comunitária. A revitalização da página de Facebook como instrumento de 

comunicação externa mais ativa deverá ser potencializada.   

http://www.aeips.pt/
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GASTOS  

CONTA RUBRICA TOTAL 
61 CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS 

CONSUMIDAS 
20.500,00 

62 FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS 1.400.797,00 

622 Serviços Especializados  

6221 Trabalhos especializados 16.605,00 

6222 Publicidade e propaganda 0,00 

6223 Vigilância e segurança 0,00 

6224 Honorários 110.000,00 

6225 Comissões 0,00 

6226 Conservação e reparação 13.000,00 

6228 Outros 0,00 

623 Materiais  

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste 
rápido 

1.000,00 

6232 Livros e documentação técnica  

6233 Material de escritório 3.000,00 

6235/6238 Outros 75.000,00 

624 Energia e Fluídos  

6241 Eletricidade 10.000,00 

6242 Combustíveis 18.000,00 

6243 Água 9000,00 

6248 Outros 0,00 

625 Deslocações, Estadas e Transportes  

6251 Deslocações e estadas 7.000,00 

6252 Transportes de pessoal 3.000,00 

6253 Transportes de mercadorias 15.000,00 

 

 

 

 

O orçamento de 2021 

foi elaborado tendo 

como referência três 

componentes: 

- O Balanço de 2019,  

- O Balancete com 6 

meses de antiguidade 

(maio 2020), a partir 

do qual se extrapolou 

para os 12 meses de 

2021 
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GASTOS 

CONTA RUBRICA TOTAL 
626 Serviços Diversos  

6261 Rendas e alugueres 1.015.692,00 

6262 Comunicação 7.000,00 

6263 Seguros 5.000,00 

6264 Royalties 1000,00 

6265 Contencioso e notariado 1000,00 

6266 Despesas de representação 0,00 

6267 Limpeza, higiene e conforto 15.000,00 

62684 Encargos Saúde c/ Utentes 75000,00 

62688 Outros serviços 500,00 

63 GASTOS COM PESSOAL 812.930,35 

631 Remunerações dos Órgãos Sociais  

6311 Remunerações certas 21.616,00 

6312 Remunerações adicionais 1.715,00 

632 Remunerações do Pessoal  

6321 Remunerações certas 583.834,00 

6322 Remunerações adicionais 58.550,00 

635 Encargos sobre Remunerações  

6351 Órgãos sociais 4.820,37 

6352 Pessoal 130.194,98 

636 Seguros Acidentes Trabalho e Doenças Profissionais  

6361 Órgãos sociais 300,00 

6362 Pessoal 8.900,00 

637 Gastos de Ação Social/Ass. Med 3.000,00 
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GASTOS 

CONTA RUBRICA TOTAL 
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO  

641 Propriedades de Investimento 0,00 

642 Ativos Fixos Tangíveis 15.000,00 

643 Ativos Intangíveis 0,00 

66 PERDAS DE REDUÇÃO POR JUSTO VALOR 0,00 

67 PROVISÕES DO PERÍODO 0,00 

68 OUTROS GASTOS E PERDAS  

689 Custos com Apoios Financeiros a Associados ou 
Utentes 

100.000,00 

    69 Gastos e Perdas de Financiamentos 6.000,00 

 TOTAL GASTOS 2.355.227,35 
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RENDIMENTOS 

CONTA RUBRICA TOTAL 
72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 905.000,00 

721 Quotas Utilizadores (matrículas e mensalidades) 870.000,00 

722/728 Outros Serviços 35.000,00 

73 VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO 0,00 

74 TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE 0,00 

75 SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 1.444.572,27 

751 Subsídios do Estado e Outros Entes Públicos  

7511 ISS, IP 297.949,72 

7512 Outras entidades públicas 92.162,55 

 CML 970.900,00 

 IRS 10.000,00 

752 Subsídios de Outras Entidades 60.000,00 

753 Doações e Heranças 13.560,00 

754 Legados 0,00 

76 REVERSÕES 0,00 

761 De Depreciações e Amortizações 0,00 

762 De Perdas por Imparidade 0,00 

763 De Provisões 0,00 

764 De Provisões Específicas 0,00 

77 GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR 0,00 

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 6.000,00 

781 Rendimentos Suplementares 0,00 

782/787 Outros Rendimentos em Ativos 0,00 

788 Outros Rendimentos e Ganhos 0,00 

7881 Correções de períodos anteriores 0,00 

7883 Imputação de subsídios de investimento 0,00 

7882-
7884/7887 

Rendimentos e ganhos em ativos 6.000,00 

7888 Outros não especificados 0,00 

 TOTAL RENDIMENTOS 2.355.572,27 
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RESULTADOS 

TOTAL DOS RENDIMENTOS 2.355.572,27 

TOTAL DOS GASTOS 2.355.227,35 

RESULTADO Líquido 344,92 

 

Para o ano de 2021, prevê-se que os rendimentos ascendam a um total de 

2.355.572,27€ e os gastos a um total de 2.355.227,35€, o que resultará num 

resultado líquido de 344,92€. 

 

  

 

 

A elaboração do 

orçamento para 2021 

e, consequentemente, 

o resultado líquido 

para o ano, tem 

subjacente um elevado 

grau de incerteza e, 

como tal, riscos 

associados.  

Incerteza quanto os 

valores que o Estado 

vier a estabelecer para 

as respostas que, em 

2021, integram a Rede 

Nacional de Cuidados 

Continuados 

Integrados em Saúde 

Mental (RNCCISM) 

Incerteza relacionada 

com impacto da 

pandemia COVID-19, 

que afetará ainda 

grande parte do ano, 

nos vários programas e 

respostas da AEIPS. 
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NOTAS INTERPRETATIVAS 

 

Na conta 61 – Mercadorias e Matérias Consumidas – estão incluídos os custos com a 

alimentação das Residências dos Olivais, Encarnação, Portela e Restelo. 

A conta 62 – Fornecimento e Serviços Externos – engloba um conjunto vasto e diversificado 

de gastos.  

• A rubrica Serviços Especializados inclui os gastos com os serviços de contabilidade 

(trabalhos especializados), com os honorários, trabalhos gráficos, conservação e 

reparação dos equipamentos, elevadores e imóveis. 

 

• A rubrica Materiais inclui gastos com ferramentas, material de escritório e didático, 

vestuário (donativos de vestuário de empresas), loiça e utensílios de cozinha, 

atoalhados e outros artigos afins, bem como outros gastos que englobam os 

produtos alimentares do Fórum Socio-Ocupacional e Centro Comunitário (café, chá, 

açúcar, bolachas), os custos com o jantar mensal do grupo pós-laboral e o serviço de 

catering da Residência Comunitária do Restelo. 

• Na rubrica Energia e Fluidos incluem-se as despesas de eletricidade, gás e água das 

quatro Residências Comunitárias (Encarnação, Olivais, Portela e Restelo), Fórum e 

Centro Comunitário.  

• As Deslocações, Estadas e Transportes referem-se às despesas com deslocações do 

pessoal (incluindo os passes sociais da equipa Casas Primeiro), utentes e mercadorias 

(incluindo os produtos do Banco Alimentar).  

• Os Serviços Diversos englobam diversas sub-rubricas: 

o Rendas e alugueres: despesas com as rendas da Residência Comunitária do 

Restelo, dos apartamentos do programa Casas Primeiro e de equipamentos 

do Fórum e Centro Comunitário (fotocopiadoras e máquina de água). 

Comunicação: gastos com telefones fixos, telefones móveis, internet e 

correspondência. Seguros dos utentes e dos imóveis. Royalties: gastos com 
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as atividades de ginásio e do programa de Verão. Contencioso e notariado: 

despesas com reconhecimentos notariais. Limpeza, higiene e conforto: inclui 

serviços de manutenção dos jardins, serviços de desinfestação e de limpeza 

das chaminés, bem como produtos de higiene e limpeza. Outros serviços: 

inclui encargos com consultas de especialidade, exames médicos e 

medicação dos utentes, em particular da Residência Comunitária do Restelo, 

bem como com serviços bancários (transferências e anuidades dos cartões 

de refeição). 

 

A conta 63 – Custos com o Pessoal – refere-se aos custos com o pessoal dirigente, técnico e 

administrativo da AEIPS, incluindo as remunerações e subsídios de refeição, os encargos 

sobre as remunerações, os seguros de acidentes de trabalho, a medicina e higiene no 

trabalho e com a formação do pessoal.  

A conta 64 inclui os gastos de depreciação e amortização dos imóveis e equipamentos. 

A conta 68 – Outros Gastos e Perdas – inclui as correções de períodos anteriores, as quotas 

relativas às federações e associações a que a AEIPS pertence, as despesas de água, luz e gás 

dos apartamentos do programa Casas Primeiro, os encargos com as bolsas de formação das 

ações de formação inicial e contínua (formação em contexto de trabalho e cursos de 

informática). 

A conta 69 – Gastos e Perdas de Financiamento – refere-se aos juros bancários dos créditos 

contraídos da conta corrente, bem como às despesas com a garantia bancária da renda da 

Residência Comunitária do Restelo. 

A conta 72 – Prestação de Serviços – contempla, nas Quotas Utilizadores, as mensalidades 

dos utentes das Residências Comunitárias dos Olivais, Encarnação, Portela e Restelo, Fórum 

Sócio-Ocupacional, Centro Comunitário e Programa Casas Primeiro. Nos Outros Serviços 

incluem-se as quotas dos associados da AEIPS, os pagamentos dos seguros de acidentes 

pessoais dos utentes, os pagamentos das atividades de ginásio que não estão incluídas na 

mensalidade e os copagamentos da participação em atividades de lazer ou cultura. 



Pág. 16 
 

Orçamento 2021  
   

 

A conta 75 – Subsídios, Doações e Legados à Exploração – refere-se aos subsídios do Estado 

e de instituições públicas e aos donativos entidades privadas. Em termos de financiamento 

público, distingue-se a comparticipação financeira do Instituto da Segurança Social, IP (conta 

7511) para o funcionamento das Residências Comunitárias dos Olivas, Encarnação, Portela e 

Restelo e do Fórum Sócio Ocupacional.  

Incluem-se na conta 7512 (Outras Entidades Públicas) os financiamentos provenientes do 

Instituto do Emprego e Formação Profissional para as ações de qualificação profissional dos 

utentes e funcionamento do Centro de Recursos, do Ministério da Saúde para o 

funcionamento das Residências do Restelo e Portela, da Câmara Municipal de Lisboa para o 

programa Casas Primeiro, bem como o reembolso da consignação do IRS. Na rubrica dos 

Subsídios de Outras Entidades incluiu-se o apoio da Fundação La Caixa ao abrigo do Programa 

Incorpora. A rubrica Doações e Heranças refere-se ao apoio de entidades privadas, 

nomeadamente aos apoios em géneros do Banco Alimentar contra a Fome e do Banco dos 

Bens Doados, bem como a donativos de fundações e empresas. 

A conta 78 – Outros Rendimentos e Ganhos – inclui as correções de períodos anteriores e a 

restituição do IVA dos produtos alimentares (rendimentos e ganhos em ativos). 
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