RELATÓRIO E CONTAS
2021
De acordo com a legislação em vigor e em conformidade com os Estatutos da
Associação de Solidariedade Social D. Pedro V apresentamos o Relatório e as Contas do
exercício de 2021.
O ano de 2021 veio a ficar caracterizado pelo prolongamento do período de combate
à pandemia covid-19 com mais confinamentos, restrições e medidas de exceção que
agravaram genericamente as condições de bem-estar e de acesso à saúde, à educação,
ao emprego e à cultura, dos cidadãos e das famílias, especialmente das que mais privações
tinham à partida.
Foram atribuídos, no exercício, apoios financeiros no montante de 248.341 euros.
A Direção manteve e reforçou a orientação, que vinha do antecedente, no sentido de
distinguir candidaturas com impacto social sustentável, de candidaturas de emergência,
acolhendo ambas, mas valorizando na decisão a qualidade do investimento proposto,
principalmente em saúde e qualificação. Os dois projetos plurianuais em curso, financiados
com o estatuto de Parceiro Social no âmbito do Portugal2020, ajustaram os respetivos
programas, mas não interromperam.
Cumprida a finalização das obras e iniciando os arrendamentos, na componente
imobiliária de rendimento, e tendo sido assegurada uma estrutura de custos idêntica,
ganhou a Associação neste exercício com o mais do que expressivo comportamento das
bolsas financeiras, relativamente à recuperação da economia, apresentando-se assim um
resultado líquido do exercício de 1.412.006,97 euros.
Na dimensão da vida associativa reforçou-se a comunicação interna com o aumento
da participação e da intervenção dos associados através do grupo D. Pedro V no WhatsApp,
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e a comunicação interna e externa com a edição dos segundo e terceiro exemplares da
Caixa Verde newsletter de informação, assinalando o último, o centenário do nascimento
de Maria Teresa Burnay de Almeida Bello Eugénio de Almeida, Condessa de Vill’Alva.
No âmbito do funcionamento dos órgãos sociais, a Direção reuniu com o Conselho
Fiscal, a seu pedido, a 21 de junho e a 20 de outubro sobre carteiras financeiras, ativo
imobiliário e atribuição de donativos. Em 23 de novembro ocorreu a assembleia geral
eleitoral para o mandato que agora inicia.
Deixamos aqui finalmente referência à perda de Joaquim Francisco Paes de Almada
de Villas-Bôas, vitimado pelo covid-19 em 15 de fevereiro. Exercia as funções de Primeiro
Secretário da Mesa da Assembleia Geral, tendo sido associado desde 2007. Foi-lhe
prestada então a homenagem devida.
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1. APOIOS CONCEDIDOS
Analisadas 43 candidaturas a apoio financeiro (595.978 euros), mais 1 do que em
2020 e sendo 4 as entidades que a apresentaram pela primeira vez, foram aprovadas 34,
com o montante total de 248.341 euros. Foi cancelada 1 candidatura (1.552 euros) por
não ter sido, afinal, necessário o dinheiro. Não foram aprovadas 9 candidaturas (213.909
euros) por não se integrarem no âmbito dos estatutos, por não apresentarem
fundamentação de sustentabilidade ou por inadequação relativa aos resultados esperados.

EVOLUÇÃO DOS APOIOS CONCEDIDOS
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2. FINALIDADES VISADAS E ALCANÇADAS
As finalidades alcançadas com os apoios atribuídos evidenciam o propósito de dar
prioridade à saúde e à qualificação de jovens. Esse investimento intangível tem merecido
um tratamento de avaliação de resultados reforçado, utilizando como ferramenta de
orientação e registo a Matriz de Avaliação desenvolvida no antecedente.

FINALIDADES APOIADAS

Cuidados Terapêuticos

73.543,00 €

Qualificação de Jovens

72.914,00 €

Equipamentos

39.484,00 €

Infraestruturas

34.400,00 €

Natal

28.000,00 €

Meios de Transporte

0,00 €
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CUIDADOS TERAPÊUTICOS

Desporto 4 Patas

Cuidados Básicos

Cuidados Terapêuticos

Emergência Social

Consultas e Terapias

Acreditar - Ass.Pais Amigos Crianças c/Cancro

quarto 5 no Porto

Banco do Bebé - Ass. de Ajuda ao Recém Nascido

fraldas e pacote inicial despesas farmácia

Acreditar - Ass.Pais Amigos Crianças c/Cancro

apoio psicológico a familiares

Airev, Ass.Int.Reab.Crianças/Jovens Def.Vizela

sala de integração sensorial

Associação Portuguesa Surf for Good

bolsas surf terapêutico

Capiti – Ass. Portuguesa Desenvolvimento Infantil

saúde mental, consultas e terapias

Crinabel

projeto terapêutico 4 patas

Amigos da Estrela

cabazes alimentos, famílias necessitadas

Associação Crescer e Formar - Casa do Bebé

mensalidades, apoio extraordinário
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QUALIFICAÇÃO DE JOVENS

Atividades Extracurriculares

Bolsas de Estudo

Campos de Férias

Campos de Férias

Associação TEN

20 bolsas para atividades extra-escolares, secundário

Colégio de S. Tomás

bolsas de estudo de 11 alunos, secundário

Centro Social Paroquial NS Penha de França

férias para 72 crianças/jovens em S. Pedro do Sul

Assistência Paroquial de Santos-o-Velho

atividades de verão para 46 crianças

Fundação Santa Rafaela Maria

transporte de 114 crianças para os Campos de Férias

Férias com Deus, Ass.Formação Espiritual Jovens

transporte de 240 crianças/jovens para os Campos de Férias

Pegadas, Ass. de Campos de Férias

alimentação e alojamento em Campos de Férias para 30 jovens

O Farol Ass. para Tratamento Toxicodependências

bilhetes para espetáculo teatro

Equipas de Jovens de Nossa Senhora (ENJS)

faith's night out , formação jovens

Formação de Jovens CITER-UCP, Centro Invest.Teologia/Estudos Religião

projeto investigação espiritualidade jovens

Santa Casa da Misericórdia de Santarém

Portugal 2020, projeto D'ARTE - inovação de metodologias de formação

Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis

Portugal 2020, formação musical, Tondela e Castanheira de Pêra
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EQUIPAMENTOS

Máquina da Loiça

Computadores

Eletrodomésticos

Informática

Recreio

Santa Casa da Misericórdia de Almeirim

máquina lavar loiça

Novo Futuro

eletrodomésticos essenciais para residências de autonomização

Centro Paroquial PS Rainha Santa Mafalda

forno a gás

Obra de D. Josefina da Fonseca - Casa da Obra

equipamento de cozinha

Centro Social Caeiro Matta Paróquia de Midões

computador portátil

ART - Associação de Respostas Terapeuticas

15 computadores

Missão País

plataforma de gestão de inscrições

Centro Social Dom Abilio Vaz das Neves

bicicletas, capacetes e equipamento cozinha
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INFRAESTRUTURAS

Projeto Novo Edifício

Conservação
Construção

Centro Social Menino Deus

substituição chão creche

Labor

colocação chão CAO

Colégio Bola de Neve, Ass. Terapêutica Desenvolvim.

projeto construção novo edifício
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DONATIVOS NATAL

Uma lembrança que visou reforçar, nos festejos da época, os valores que lhe
correspondem. Os critérios foram idênticos aos dos anos anteriores, principalmente lares,
ajustados em função da avaliação recolhida a respeito da utilização dada no exercício
anterior.
• Até 25 crianças/jovens:

€1.000,00

• Mais de 25 crianças/jovens:

€1.500,00

Resultou no total de 22 entidades apoiadas, mais 1 do que no ano anterior, no
montante global de 28.000 euros, menos 500 euros que o ano anterior, abrangendo 855
crianças e jovens.

António Barão
Presidente da Direção do IDFG

OBRIGADO!
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DONATIVOS DE NATAL 2021

ENTIDADE

VALOR

DESTINO DO DONATIVO

1. ART

€ 1.500 ceia de Natal e presentes

2. Ass. Act. Sociais Bairro 2 de Maio

€ 1.000 brinquedos para recreio

3. Associação Mimar

€ 1.000 sessões terapêuticas e aulas de dança
cabazes para 90 famílias

4. Associação Padre Amadeu Pinto

€ 1.500 brinquedos para 120 crianças
material desportivo e lúdico

5. Casa da Sagrada Família da Guarda

€ 1.000 ceia de Natal e presentes

6. Casa de Nossa Senhora da Saúde

€ 1.500

7. Casa Prot. Amparo de Santo António

€ 1.000 bens alimentares e de higiene

8. Casa do Caminho

€ 1.500 atividades férias da Páscoa e verão 2022

9. Casa do Gaiato

€ 1.500 atelier de desenho e pintura

10. Casa do Infantado

€ 1.500 presentes de Natal

11. Casa dos Rapazes

€ 1.500 presentes de Natal

12. Centro Paroquial Santa Mafalda

€ 1.000 televisor e presentes de Natal

13. Centro Social 6 de Maio

€ 1.000 toldo para o espaço exterior

14. CS D. Abílio Vaz das Neves

€ 1.500 presentes de Natal

15. Fund. Man. Gerardo Sousa Castro

€ 1.500 vestuário

16. Fundação Santa Rafaela Maria

€ 1.000 obras reabilitação Palacete Quinta Fonte da Prata

17. Instituto D. Francisco Gomes

€ 1.500 presentes e atividades no dia de Natal

18. Instituto de Educação Infantil

€ 1.000 colónia de férias verão 2022

presentes de Natal
produtos de higiene e roupa

ceia melhorada
19. Lar D. Isabel Trigueiros

€ 1.000 aquecimentos
bens informáticos e pessoais

20. Obra Padre Américo de S. Miguel

€ 1.500 futura viagem ao continente

21. Proteção à Rapariga

€ 1.000 computadores

22. Refugio Aboim Ascensão

€ 1.500 presentes de Natal
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3. POPULAÇÃO E TERRITÓRIO
O foco tem vindo a evoluir das crianças para os jovens, na convicção de que tem aí
faltado capacidade e orientação, às políticas públicas, para combater as complexas
situações caracterizadas por nem estudo, nem emprego, nem autonomia, nem intervenção
cívica, que afetam gravemente a perceção de futuro em Portugal, nessa faixa etária.

ENTIDADES APOIADAS

População

€

Território

Bebés

17.000,00 €

Ilhas

Crianças

41.933,00 €

Interior

Jovens
Portadores de Deficiência

183.705,00 €
5.703,00 €

Litoral

€
1.500,00 €
64.554,00 €
182.287,00 €
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APOIOS ATRIBUÍDOS EM 2021

Entidades

Localidade

Valor

Acreditar - Ass.Pais Amigos Crianças c/Cancro

Porto

1.500 €

Acreditar - Ass.Pais Amigos Crianças c/Cancro

Porto

10.000 €

Airev, Ass.Int.Reab.Crianças/Jovens Def.Vizela

Vizela

5.000 €

sala de integração sensorial

Amigos da Estrela

Lisboa

2.000 €

cabazes alimentos, famílias necessitadas

ART - Associação de Respostas Terapeuticas

Castro Verde

6.600 €

material Informático, acesso a distância

Assistência Paroquial de Santos-o-Velho

Lisboa

3.680 €

campo férias

Associação Crescer e Formar - Casa do Bebé

Lisboa

5.000 €

diferencial mensalidades para 5 bebés

Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis

Tondela

11.247 €

instrumentos musicais

Associação Portuguesa Surf for Good

Cascais

15.000 €

10 bolsas surf terapêutico 2020/2021

Associação Portuguesa Surf for Good

Cascais

18.000 €

10 bolsas surf terapêutico 2021/2022

Associação TEN

Lisboa

7.425 €

20 bolsas para ativid. extra-escol. inclusão

Banco do Bebé - Ass. de Ajuda ao Recém Nascido

Lisboa

10.000 €

fraldas e pacote inicial despesas farmácia

Capiti – Ass. Portuguesa Desenvolvimento Infantil

Lisboa

3.590 €

saúde mental, consultas e terapias

Centro Paroquial PS Rainha Santa Mafalda

Arouca

3.000 €

forno cozinha para lar

Centro Social Caeiro Matta Paróquia de Midões

Midões

3.225 €

computadores portáteis

Centro Social Dom Abilio Vaz das Neves

Macedo de Cavaleiros

7.142 €

8 bicicletas e capacetes, e equip. cozinha

Centro Social Menino Deus

Lisboa

2.150 €

substituição chão creche

Centro Social Paroquial NS Penha de França

Lisboa

2.933 €

campo férias

CITER-UCP, Centro Invest.Teologia/Estudos Religião

Lisboa

7.400 €

projeto investigação espiritualidade jovens

Colégio Bola de Neve, Ass. Terapêutica Desenvolvim. Lisboa

30.000 €

projeto construção novo edifício

Colégio de S. Tomás

Lisboa

11.630 €

9 bolsas estudo secundário

Crinabel

Lisboa

3.453 €

projeto terapêutico 4 patas

Donativos de Natal

Diversos

Equipas de Jovens de Nossa Senhora (ENJS)

Lisboa

4.000 €

faith's night out, formação jovens

Férias com Deus, Ass.Formação Espiritual Jovens

Lisboa

4.000 €

campo férias

Fundação Santa Rafaela Maria

Lisboa

3.780 €

campo férias

Labor

Lisboa

2.250 €

colocação chão novo CAO

Missão País

Lisboa

7.987 €

plataforma informática apoio à gestão

Novo Futuro - Ass. Lares Famil.Crianças e Jovens

Lisboa

2.690 €

eletrodomésticos residên. autonomização

O Farol Ass. para Tratamento Toxicodependências

Sintra

2.000 €

bilhetes para espetáculo teatro

Obra de D. Josefina da Fonseca - Casa da Obra

Oliveira do Hospital

6.355 €

renovação cozinha

Pegadas, Ass. de Campos de Férias

Lisboa

4.819 €

campo férias

Santa Casa da Misericórdia de Almeirim

Almeirim

2.485 €

máquina lavar loiça

Santa Casa da Misericórdia de Santarém

Santarém

10.000 €

28.000 €

Descrição
5 bolsas apoio psicológico, para familiares
custo anual quarto n.º5

24 donativos orientados simbologia Natal

proj. integrado inovação social
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4. SITUAÇÃO DOS ATIVOS
Verificou-se, no exercício, uma valorização generalizada dos ativos da Associação,
decorrente dos resultados das aplicações financeiras, do rendimento do património
imobiliário e da sua própria valorização em termos de mercado imobiliário.
O resultado líquido do exercício de 2021 foi positivo, no montante de 1.412.006,97
euros.

4.1 CARTEIRAS FINANCEIRAS
As carteiras financeiras passaram de um total de 17.614.058 euros, no final de
2020, para 18.221.667 euros em 31 de dezembro de 2021, representando um aumento
de 607.609 euros.
…
A valorização global das carteiras em 2021 foi, portanto, de 1.157.609 euros, a que
corresponde a rendibilidade média de 6,52%.

4.2 ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO E DE MERCADOS
Após a queda generalizada das principais economias mundiais, motivada pelo
aparecimento do vírus Covid-19, o ano 2021 registou uma rápida recuperação económica.
Contudo, a evolução da atividade foi condicionada pelos vários surtos de incidência
pandémica associados a novas variantes, nomeadamente a Delta (no verão) e a Ómicron
(no último trimestre do ano), e pela elevada inflação provocada pelo desequilíbrio da forte
procura de bens e serviços face às limitações da oferta.
Neste contexto, o ano 2021 terminou com níveis elevados de crescimento do PIB
mundial, que influenciou positivamente e de forma significativa a taxa de desemprego,
ainda que, paralelamente, tenha elevado a inflação para valores muito acima dos de
referência dos principais Bancos Centrais, numa demonstração de dinâmicas clássicas da
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curva de Phillips. De acordo com o relatório mais recente do FMI World Economic Outlook,
datado de janeiro de 2022, a economia mundial cresceu 5,9%, em termos reais, ainda que
a mesma entidade perspetive um ritmo mais moderado, já em 2022. Paralelamente, a
taxa de inflação registou uma subida acentuada, tendo atingido globalmente 4,8%, no final
do ano.

À semelhança do ano anterior, prevê-se que em 2022 o desempenho económico
esteja ainda dependente do controlo da pandemia e do restabelecimento do funcionamento
pleno das cadeias logísticas, de forma a reajustar a oferta à procura de bens e serviços.
Simultaneamente, a evolução económica estará também dependente da persistência dos
níveis de inflação elevada, com especial incidência no setor energético, que continuará a
ter um peso de relevo nas decisões de política monetária. Neste sentido, e na perspetiva
de que a convergência para valores mais próximos das referências não se verifique, o FED
decidiu já a primeira subida da taxa de juros de referência nos EUA, desde 2018, em 0,25%
e anunciou mais cinco subidas idênticas ao longo de 2022, e o BCE pondera, ainda a 17 de
março de 2022, a adoção de políticas monetárias mais restritivas, em matéria das taxas
de juro de referência e/ou do programa de compra de ativos, que afetarão previsivelmente
o crescimento económico.
A guerra na europa, com a invasão da Ucrânia pela Rússia iniciada a 24 de fevereiro
de 2022, vem condicionar fortemente a recuperação da atividade económica para os níveis
pré-pandemia, que vinha a fazer-se em 2021 e era expectável para 2022. A incerteza
quanto ao desfecho da guerra e quanto ao impacto das sanções à Rússia, fará abrandar o
ritmo de crescimento do consumo privado, que reflete já o aumento das pressões
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inflacionistas, projetando o CFP-Conselho das Finanças Públicas um aumento moderado da
poupança, por precaução.
Em Portugal, o PIB cresceu 4,9% em 2021, segundo o INE, situando-se abaixo da
média dos países da Zona Euro. Para 2022, o CFP baixou, muito recentemente, a sua
projeção de crescimento do PIB para 4,8%.
Esta evolução prevista para a economia portuguesa poderá ser ainda impulsionada
pelas políticas europeias de apoio à economia, com efeitos multiplicadores do investimento
na atividade económica, nos próximos anos. Disponível a partir de 2021 e executável até
2029, o pacote PRR visa também dar resposta aos desafios (resiliência, transição digital e
climática),

combinando

duas

vertentes

em

simultâneo.

Assim,

considerando

o

financiamento previsto para Portugal, no âmbito do Next Generation EU (15,6 mil milhões
de euros em subvenções) e do Quadro Financeiro Plurianual (29,8 mil milhões de euros),
ao qual acrescem as verbas do Portugal 2020 (12,8 mil milhões de euros) que ainda não
foram executadas e que podem ainda sê-lo até 2023, Portugal poderá vir a auferir um
valor global de cerca de 58 mil milhões de euros para executar até 2029, não
contabilizando os apoios disponíveis sob a forma de empréstimos.

4.3 MERCADOS FINANCEIROS
Em 2021, os principais mercados acionistas atingiram valores máximos, terminando
o ano com fortes valorizações, fruto do contexto económico favorável e dos resultados
positivos divulgados pelas empresas, que contrariaram os efeitos negativos provocados
pelas variantes Delta e Ómicron. No segmento da dívida, o aumento das taxas de juro de
referência

por

obrigacionistas.

parte

dos

Bancos

Centrais

pesou

no

desempenho

dos

índices
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Quantificando estes movimentos, em 2021 o índice mundial de ações MSCI World
valorizou 20,1%, em moeda local, o índice dos Estados Unidos S&P 500 subiu 26,9%, em
dólares, e o índice europeu STOXX 600 valorizou 22,2%, em euros. Por outro lado, o índice
de ações emergentes MSCI Global Emerging Markets desvalorizou 4,6%, medido em
moeda local, sendo o único índice de ações a registar uma queda.
No que concerne ao mercado da dívida, o índice de obrigações de dívida pública BLG
Bond Indices Europe registou uma queda de 3,4%, fruto dos receios de aumento das taxas
de juro, nos últimos dois meses do ano. O índice de obrigações de empresas IBOXX EUR
Liquid High Yield valorizou 3,2%, a incorporar a procura por este segmento de maior risco
do mercado de dívida, conduzindo os spreads de crédito para níveis mínimos.
As principais matérias-primas registaram valorizações relevantes motivadas pelo
contexto económico mundial, com o petróleo a registar uma valorização de 58,8%, em
dólares. Em sentido contrário, o ouro desvalorizou 3,4%, em dólares.
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No mercado cambial, assistiu-se a uma valorização do dólar, com o câmbio EUR/USD
a desvalorizar 7,0%, aumentando as rentabilidades dos investimentos realizados em
dólares quando convertidos para euros.

4.4 IMOBILIÁRIO
Com dois dos apartamentos de rendimento arrendados e o terceiro pronto para
arrendamento, que se concretizou, mas já em 2022, cumpre a Direção o propósito de
diversificar as fontes de receita para a atividade estatutária, com garantias acrescidas de
sustentabilidade, dadas pela valorização do próprio património imobiliário objeto de
aplicação das disponibilidades financeiras. A evolução do mercado imobiliário está
evidenciada no mapa abaixo, na avaliação realizada por entidade externa no final de 2021,
relativamente à sede, a cada um dos três apartamentos de rendimento, e ao prédio que
nos foi legado em Lisboa.
No exercício, foi finalmente possível formalizar a integração do Legado de Carlos
Marques, edifício com os números 2 a 12 no Paço da Rainha em Lisboa, que o benemérito
deixou em partes iguais à Associação de Solidariedade Social D. Pedro V, à Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, ao Instituto Português de Oncologia e à que é agora a
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Valioso património em local de
prestígio na cidade, apresenta sinais de avançada degradação e tem obrigado, e vai
continuar a obrigar, a trabalhosas diligências e medidas junto da Câmara Municipal de
Lisboa, dos 5 inquilinos e dos 4 ocupantes, para dar viabilidade económica a tão generoso
gesto.
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Valor do Imobiliário (€)
Aquisição

Inv.
Compl.

∑

Infante Santo

300.000

-

300.000

380.450

António Augusto Aguiar

520.000

108.569

628.569

Calçada do Galvão

540.000

-

Santo Amaro

340.000
-

Pç. Rainha
TOTAL

Receita
Anual

% Yield

a)

-

-

803.520

b)

-

-

540.000

819.904

b)

16.800

3,11

-

340.000

443.775

b)

12.600

3,71

-

-

228.250

b)

-

-

29.400

-

1.460.000 108.569 1.568.569

Avaliação
31/12

2.675.899

a) Valor do imóvel da sede revalorizado em 31/12/2021 por entidade externa
b) Valores das propriedades de investimento avaliadas pelo justo valor de mercado em 31/12/2021 por entidade externa

Lisboa, 17 de março de 2022
A Direção
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