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Relatório de Exercício e Contas  
 

 
 

As respostas CACIs 
 

Durante o ano de 2021 ainda vivemos os constrangimentos da Pandemia. Tivemos de 

estar fechados durante janeiro mas nos restantes meses do ano podemos abrir e manter 

a actividade em 50% da capacidade dos CACI. Ou seja, em rotatividade. 

Atingimos uma quase normalidade com a reiniciação da Hipoterapia, da natação e com 

a realização do Fim de Semana de Integração em Lagos, co-financiado pelo Instituto 

Nacional de Reabilitação.  

Podemos avançar com ainda outro projecto co-financiados pelo INR nomeadamente o 

Mudanças em parceria com o Colegio São João de Brito. E Co-financiado com o IPDJ o 

Projecto Top Dança em Pareceria com a Fundação Benfica e com o Ginásio Go Fit. 

Tivemos ainda o co-financiamento da CML nomeadamente no Eixo C – Aquisição de 

viaturas, com o qual recebemos 10000,00€ para aquisição da carrinha de 9 lugares Ford 

que tem vindo a ser uma grande mais valia para a prossecução dos nossos objectivos de 

serviço. E cofinanciamento da CML do Eixo E infraestruturas com o qual realizamos a 

finalização do chão da sala de dança. 

O montante total gasto com a ajuda destas entidades financiadoras foi de 28 903,60€ 

Conforme o ano anterior mantivemos acções de mitigação de contágio e os documentos 

orientadores da Segurança Social e portanto não tivemos nenhum utente em estruturas 

de atendimento. Durante todo o ano, devido á rotatividade mantivemos ambos os CACIs 

com actividades diárias Zoom para que os utentes que estavam em casa estivessem a 

usufruir das actividades de desenvolvimento propostas para eles.  
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A Cooperativa 
 

A Cooperativa tem vindo a consolidar o seu crescimento. Em 2021 abatemos metade da 

nossa dívida bancária de investimento, compramos uma carrinha que permite realizar 

um melhor trabalho e que representa um adicional em conforto para os nossos 

beneficiários. As parcerias e projectos ajudaram a consolidar as nossas contas e 

mantemos sempre o objectivo de ir mais longe e melhor. Também assumimos a tutoria 

de um dos nossos utentes, órfão o que representa um crescimento em maturidade e 

firmeza. 

A Direcção da Cooperativa e a Direcção dos CACIs mantém um trabalho semanal estreito 

e ativo que permite o desenvolvimento firme e progressivo dos objectivos estratégicos 

e dos objectivos funcionais. O rigor na orçamentação e execução financeira é grande e 

tem sido muito benéfico. 

 
 

Contas de 2021 
 

O resultado do ano de 2021 é positivo num total diferenciado para o CACI Labor de 

3.420,12€ (três mil quatrocentos e vinte euros e doze cêntimos) e para o CACI Colabor 

no valor de 28.157,58€ (vinte e oito mil cento e cinquenta e sete euros e cinquenta e 

oito cêntimos) que com a execução dos projectos do INR já mencionados e do IPDJ com 

valor negativo realizou-se o valor final total de 23.674,10€ (vinte e três mil seiscentos e 

setenta e quatro euros e dez cêntimos) 

 

Em anexo e em apoio ao presente relatório estão o relatório técnico de 2021 e o 

relatório de Contas de 2021 

 

Olivais, 10 de Março de 2022 

 

Assinam: 

 

Maria de Fátima Correia da Silva – Presidente da Direcção 
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Lino Carlos Pereira Alves- Tesoureiro 

 

 
Sofia Peres Ferreira Gentil Berger – Secretária da Direcção 
 
 
 
Maria da Conceição Gaspar – Vogal da Direcção 
 
 
 
 


