
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE  
ATIVIDADES E 
CONTAS 2021 
 

INFANCOOP 
Cooperativa de Pais Trabalhadores para Apoio à Infância 



  

M.11.05.v3      2 

ÍNDICE 
 
1 PERÍODO DE VIGÊNCIA ................................................................................................ 3 
2 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS ................................................................................ 3 
3 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO .......................................................................... 3 

3.1 RESPOSTAS SOCIAIS ................................................................................................... 5 
3.1.1 Creche .............................................................................................................. 5 
3.1.2 Pré-Escolar ....................................................................................................... 5 
3.1.3 1º Ciclo ............................................................................................................. 5 
3.1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres .......................................................... 5 

3.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..................................................................................... 5 
3.2.1 Órgãos Sociais .................................................................................................. 5 
3.2.2 Recursos Humanos .......................................................................................... 6 

3.3 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E VIATURAS ..................................................................... 7 
4 PARCERIAS ................................................................................................................... 7 
5 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO ........................................................................ 9 

5.1 AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE EXECUÇÃO ............................................................................ 11 
6 RESULTADOS OBTIDOS .............................................................................................. 11 
7 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO FUTURA ................................................................... 11 
8 RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS ............................................................... 11 
9 NOTAS FINAIS ............................................................................................................ 11 
10 ANEXOS .................................................................................................................. 13 

 
  



  

M.11.05.v3      3 

1 PERÍODO DE VIGÊNCIA 
 
O presente relatório de atividades e contas diz respeito ao ano civil 2021. 

 

2 ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS 
 

De forma a dar cumprimento à alínea b) do artigo 59º-A do Decreto-Lei n.º 172-A/2014 de 
14 de novembro, a Assembleia Geral reúne em sessão ordinária, até 31 de março de cada ano 
para aprovação do relatório e contas de exercício do ano anterior e do parecer do órgão de 
fiscalização.  

Este relatório tem por objetivo descrever e avaliar as atividades realizadas pela 
INFANCOOP, bem como o grau de execução orçamental. 

Consideramos que o presente relatório é um instrumento importante de arquivo face às 
atividades realizadas e de avaliação. Todo o registo sintetiza o trabalho executado com o esforço 
e empenho de todos os colaboradores e dirigentes. 
 

3 ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 

A nossa missão tem como compromisso promover e acompanhar o desenvolvimento 
global da Criança, baseando-se nas mais atuais práticas educativas e em fatores diferenciadores 
tais como o Respeito pela Individualidade e Autonomia. Promovemos e valorizamos a 
cooperação com a comunidade educativa como forma de alcance dos objetivos a que nos 
propomos. 

Temos como visão ser reconhecida como Instituição de Excelência na área da Educação e 
do Apoio à Infância.  

Os valores da instituição são: 
Melhoria Contínua - Promovemos uma disciplina operacional de melhoria contínua, 

assumida como integrante da nossa cultura e da nossa sustentabilidade. Dedicamos sempre o 
nosso melhor esforço ao cumprimento da missão, procurando, de forma constante, mantermo-
nos atualizados, tendo em vista a excelência dos nossos serviços.  

Profissionalismo - Atuamos, diariamente, na defesa dos interesses e dos objetivos da 
Instituição e de todas as partes interessadas com a máxima seriedade, integridade e 
imparcialidade. Destacamos, de entre outros fatores, o absoluto sigilo sobre todos os factos 
respeitantes à vida da Instituição.  

Respeito pelos Direitos Fundamentais - Respeitamos e fazemos respeitar os direitos 
humanos, bem como a igualdade de oportunidades, tal como são reconhecidos pela legislação 
nacional e pelas convenções internacionais.   

Individualidade - Primamos pela atenção à individualidade de cada Criança e pelo apoio 
ao desenvolvimento de um comportamento assertivo, cooperante e autónomo. Iniciamos a 
aquisição de competências e das aprendizagens a partir dos interesses e das vivências da Criança, 
de modo a motivá-la e integrá-la progressivamente nas mesmas.  

Responsabilidade e Autonomia - Promovemos a responsabilidade e a autonomia de cada 
colaborador assumindo estes princípios como pilares estruturantes para o processo de melhoria 
contínua, que por sua vez, mobiliza a participação ativa (apresentação de sugestões, 
desenvolvimento de novas ferramentas, soluções e formas de atuar) para a resolução de 
problemas. 

Cooperação - Encorajamos a interação e a comunicação aberta e eficaz, de forma a 
promover um ambiente de trabalho que estimule a melhoria, a criatividade e os resultados, 
através do trabalho em equipa. A cooperação de toda a comunidade educativa é também um 
aspeto valorizado e incentivado na prática diária e no planeamento de atividades da Instituição, 
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procurando o benefício mútuo. Para isto, pautamos a nossa atividade pelos mais elevados 
padrões de transparência e honestidade pessoal e institucional nas relações que estabelecemos 
com todas as partes interessadas.  

 
A INFANCOOP tem implementado um Sistema de Gestão da Qualidade desde 2011 o qual 

se orienta pela seguinte Política da Qualidade e Ambiente: 
Ao estabelecer a missão e a visão da INFANCOOP, pretendemos, por um lado, explicitar a 

razão da existência da Instituição e, por outro, definir um conjunto de intenções e de aspirações 
para o futuro, de forma a servir de inspiração para todos os intervenientes na Instituição, através 
da aplicação de padrões de conduta e de Qualidade Pedagógica, que orientem a atuação de 
todos os envolvidos.  

A INFANCOOP cumpre os requisitos da Norma ISO 9001 e do Modelo de Avaliação da 
Qualidade da Resposta Social Creche (ISS, IP). A Direção assume o compromisso de implementar, 
rever e comunicar a Política e os Objetivos a todos os intervenientes, para que todos possam 
compreender e cumprir com os compromissos que ela estabelece.  

Os nossos princípios orientadores estão presentes na cultura da Instituição e traduzem-se 
na procura constante da satisfação das partes interessadas, na permanente melhoria da 
Qualidade dos serviços que prestamos, tendo sempre por base o objetivo da Excelência. 

Queremos conquistar a fidelização das Famílias, através de um relacionamento 
harmonioso, baseado nos princípios da Gestão da Qualidade, mantendo uma imagem de 
credibilidade e competência de forma a obter notoriedade e manter a Instituição como uma 
referência na área da Educação. 

Reconhecendo a importância do desenvolvimento sustentável, a INFANCOOP está 
também empenhada em desenvolver uma educação ambiental e, assim, melhorar 
continuamente o seu desempenho e impacto ambiental. 

 
Princípios Orientadores: 
1. Ser uma Instituição de Excelência em humanização e ensino que contribua na 

formação de Crianças capazes de se prepararem para os desafios profissionais, sociais e afetivos 
do futuro. 

2. Procurar de forma constante a melhoria e Excelência no processo de 
ensino/aprendizagem e na formação integral do ser humano, promovendo os valores 
indispensáveis ao exercício da cidadania e ao exercício de competências.  

3. Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento da Criança, 
nomeadamente na planificação, realização e avaliação das atividades. 

4. Proporcionar mecanismos de cooperação e envolvimento das Famílias. 
5. Detetar continuadamente as necessidades e expectativas das Famílias e a 

evolução das políticas para a Educação. 
6. Melhorar de forma contínua a motivação, a formação e o envolvimento dos/as 

colaboradores/as, criando condições para dinamizar e enriquecer a Instituição. 
7. Estimular o trabalho em equipa, cooperante, responsável e profissional. 
8. Melhorar continuamente a eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade. 
9. Cumprir os requisitos que garantam a qualidade da prestação dos serviços, a 

promoção da melhoria do desempenho ambiental e respeito pela legislação e normas aplicáveis. 
10. Promover a educação ambiental, perspetivando sempre a prevenção da poluição 

e a promoção da utilização sustentável dos recursos ambientais no desenvolvimento das 
atividades. 

11. Minimizar a produção de resíduos através de medidas de redução, reutilização e 
reciclagem de materiais. 
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12. Aumentar a eficiência na utilização dos recursos, contribuindo para a diminuição 
das emissões de carbono. 

13. Estabelecer parcerias no âmbito de programas e ações de promoção e educação 
ambiental e de desenvolvimento sustentável envolvendo, quando possível, toda a comunidade 
escolar. 

14. Divulgar de forma transparente e rigorosa, melhorando a comunicação, com 
todas as partes interessadas. 
 

3.1 Respostas Sociais 
 

A INFANCOOP funciona das 07h45 às 19h00, nos dias úteis da semana. Tem cerca de 260 
crianças com idades compreendidas entre os 4 meses e os 10 anos de idade e cerca de 45 
colaboradores/as. 

O edifício, Girassol, situa-se no Bairro dos Arneiros, tem 16 salas, as quais também foram 
dados nomes de flores. 

A Instituição, além dos espaços afetos às respostas sociais e serviços é constituída ainda 
por 1 área de receção, 1 refeitório, 1 sala de pessoal com 2 casas de banho e 1 duche, 1 sala de 
Direção Técnica e Coordenação Pedagógica, 1 Gabinete de Psicologia, 1 secretaria, 1 cozinha 
com 2 áreas de arrumação, 1 casa de banho e duche, 1 lavandaria, 1 sala de apoio, 1 casa de 
banho para mobilidade condicionada. 
 

3.1.1 Creche  
 
A Resposta Social CRECHE tem Acordo de Cooperação para 85 crianças, embora tenha 

capacidade para 92 crianças, com idades compreendidas entre os 4 meses e os 3 anos. Dispõe 
de 7 salas, 2 das quais com dormitório, 1 copa de leites e 1 fraldário, 5 casas de banho e 1 recreio 
exterior. 

 

3.1.2 Pré-Escolar 
 
A Resposta Social PRÉ-ESCOLAR tem Acordo de Cooperação para 92 crianças, inseridas em 

grupos heterogéneos dos 3 aos 6 anos.  É constituída por 4 salas, 3 casas de banho e 1 recreio 
exterior.  

 

3.1.3 1º Ciclo  
 
O serviço de 1.º CICLO, com capacidade para 80 crianças dos 6 aos 10 anos, e é composto por 

4 salas de aula e 3 casas de banho. 
 

3.1.4 Centro de Atividades de Tempos Livres 
 

A Resposta Social CATL tem Acordo de Cooperação para 45 crianças, embora tenha 
capacidade para 120 crianças. Dispõe de 1 sala polivalente, 1 centro de recursos, 1 casa de banho 
e 2 recreios exteriores. 
 

3.2 Estrutura Organizacional 
 

3.2.1 Órgãos Sociais 
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São Órgãos Sociais da INFANCOOP a Assembleia Geral, a Direção e o Conselho Fiscal. O 
mandato social tem a duração de quatro anos (2019 a 2022). Os titulares dos Órgãos Sociais em 
2021 foram: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 
Presidente: Maria João Caldeira Ferreira, Coop. N.º 2636 
Vice-Presidente: Cristina Isabel Quaresmada Silva Serralheiro de Sousa, Coop. N.º 2921 
Secretário: Carina Constantino Ribeiro, Coop. N.º 2303 
DIREÇÃO 
Presidente: Pedro Maurício Custódio, Coop. N.º 2745 
Vice-Presidente: Carlos Jorge de Almeida Gonçalves, Coop. N.º 2603 
Tesoureiro: Cláudia Maria Correia Mendes de Almeida, Coop. N.º 2011 
Secretário: Joana Isabel Cruz Fialho Ferreira, Coop. N.º 3380 
Vogal: Mónica Alexandra Pereira Gomes Martins, Coop. N.º 2706 
CONSELHO FISCAL 
Presidente: Hugo Miguel Sousa Bingre do Amaral, Coop. N.º 2450 
Secretário: Ana Lúcia Almeida Ferreira, Coop. N.º 3249 
Relator: Sónia Raquel Venâncio da Costa Silva, Coop. N.º 2775 
 

3.2.2 Recursos Humanos 
 

A INFANCOOP contou com uma média de 48 colaboradores no ano de 2021. Para que a 
INFANCOOP atinja os objetivos é indispensável que os recursos humanos envolvidos funcionem 
adequadamente, por forma a atingir os objetivos definidos, o que permitirá a satisfação dos 
interesses de todos os envolvidos na Instituição.  

A INFANCOOP dispõe de um Manual de Funções, no qual está contemplada a política de 
substituições, garantindo a qualidade dos serviços prestados. 

Seguidamente é apresentado o atual organograma funcional aprovado a 30/08/2021. 
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3.3 Instalações, equipamentos e viaturas 
 

A INFANCOOP esteve estruturada, em termos de espaço físico no ano de 2021, em 7 salas 
de Creche com casa de banho, 4 salas de Pré-Escolar e 2 casas de banho, 4 salas de aula do 1.º 
Ciclo do Ensino Básico, 3 casas de banho, 1 refeitório, 1 sala polivalente, 1 centro de recursos, 4 
espaços de jogos e recreio, 4 casas de banho para adultos, 1 cozinha, serviços administrativos, 1 
gabinete de direção técnica e coordenação, 1 gabinete de apoio psicológico e 2 espaços de 
isolamento. 

Todas as respostas sociais têm ao dispor das Crianças recreios com diversidade ao nível de 
aparelhos certificados para cada faixa etária. 

A INFANCOOP dispõe de 1 viatura destinada ao transporte coletivo de Crianças. 
 

4 PARCERIAS 
 
A INFANCOOP tem estabelecido e mantido um conjunto de parcerias com várias 

entidades. 
 

PARCEIRO ÂMBITO 

GLICOENER - Academia de Ténis de Caldas da 
Rainha 

Oferta da 1.º inscrição e 10% de descontos na 
modalidade 

AFID Diferença Benchmarking 

Agrupamento de Escolas D. João II Estágios Curriculares 

Agrupamento de Escolas Fernão Pó Estágios Curriculares 

Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro 
Biblioteca escolar; Escola Tutelar; Estágios 
Curriculares 

Agrupamento de Escolas Raúl Proença Estágios Curriculares 

Águas do Oeste Tratamento de águas; Formação para Crianças 

Associação para o Bem estar Infantil de Vila Franca 
de Xira 

Benchmarking 

Associação de Promoção Social de Castanheira do 
Ribatejo 

Benchmarking 

Associação Hípica O Atelier do Cavalo 
Desconto de 10% na prática equestre, passeios a 
cavalo e utilização de infraestruturas a cooperantes 
e familiares 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
das Caldas da Rainha 

Visitas de estudo; Ações de sensibilização 

Biblioteca Municipal das Caldas da Rainha 
Visitas guiadas à biblioteca; Requisição de livros. 
Momentos de “hora do conto” 

Câmara Municipal das Caldas da Rainha 
Subsídio anual; disponibilização equipamentos; 
recursos materiais 

Centro da Juventude das Caldas da Rainha Cedência de meios 

Centro de Educação Especial Rainha D. Leonor 
Estágios de integração; Utilização da 
cozinha/refeitório em caso de emergência, corte de 
água ou gás 

Centro de Emprego das Caldas da Rainha Medidas de Apoio à contratação 

Centro de Formação de Associação de Escolas 
Centro – Oeste 

Formação para profissionais. 

Centro de Saúde das Caldas da Rainha 
Sensibilização à Saúde Oral e à alimentação 
saudável; Formação para Crianças, famílias e 
profissionais 

Centro Distrital de Segurança Social de Leiria 
Acordos de cooperação em Creche, Pré-escolar e 
ATL (apoio financeiro); Aconselhamento 

Centro Social e Paroquial das Caldas da Rainha 
Intercâmbios; Organização da Semana de Animação 
Infantil 
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Centro Social e Paroquial de Santa Catarina 
Intercâmbios; Organização da Semana de Animação 
Infantil 

Clube Karate Shotokan de Caldas da Rainha Desconto de 10% na modalidade 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens Integração de crianças 

Cruz Vermelha – Delegação de Caldas da Rainha Serviço de Terapia da Fala para Crianças utentes 

Escola Académica de Futebol de Caldas da Rainha 
Cooperação pedagógica, educativa e técnica entre 
as partes. 

Escola Superior de Educação e Ciências Sociais - I.P. 
Leiria 

Estágios curriculares 

ETEO – Escola Técnica Empresarial do Oeste Estágios curriculares 

Farmácia Maldonado Freitas 

Serviço gratuito de recolha e entrega de 
medicamentos e ou produtos farmacêuticos nas 
instalações a todos os colaboradores e respetivos 
familiares diretos; Monitorização de parâmetros 
bioquímicos dos utentes através de rastreios 
gratuitos previamente acordados. Verificação caixas 
de primeiros socorros e respetivas reposições;  
Recolha de receitas e entrega de medicamentos na 
Instituição aos colaboradores e familiares e 
aplicação de um desconto de 10% aos mesmos 

Federação Portuguesa de Badminton 

Promoção da Prática Desportiva para Crianças 
utentes no âmbito do Plano Nacional de Desporto 
para todos; Expressão físico-motora gratuita para o 
Pré-Escolar. 

GABINAE – Gabinete de Apoio ao Empresário, Lda. Formação para profissionais 

HUMANUS – Associação Humanidades Benchmarking 

União de Freguesias das Caldas da Rainha – N.ª Sr.ª 
do Pópulo, Coto e São Gregório 

Cedência de espaços ou meios; Disponibilização de 
transporte 

União de Freguesias das Caldas da Rainha –Sto 
Onofre e Serra do Bouro 

Cedência de espaços ou meios 

Ministério da Educação e da Ciência 
Acordo tripartido para Pré-Escolar; Programa de 
Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-
Escolar 

Nadar – Núcleo Atividades Desportivas e Aquáticas 
da Rainha 

AEC para 1.º Ciclo – Natação; Desconto 5% para 
cooperantes da INFANCOOP e familiares; Cedência 
de espaço para reuniões ou atividades 

Polícia de Segurança Pública – Escola Segura 
Ações de Sensibilização para Crianças e famílias; 
Vigilância – Escola Segura 

Policlínica Rotunda dos Arneiros 
Descontos nas especialidades médicas para 
cooperantes e famílias 

Santa Casa da Misericórdia das Caldas da Rainha Cedência equipamento – Loja Social 

Sentidos Dinâmicos 
Formação para profissionais; Divulgação das 
atividades; Cedência de espaço físico para 
realização de atividades conjuntas 

Associação Cultural Desportiva e Recreativa 
Arneirense 

Cedência de espaços 

Opticaldas 
Descontos comerciais de 20% em óculos graduados 
e 10% no restante material ótico a 
utentes/cooperantes e respetivo agregado familiar 

Vital 3M 

Descontos comerciais de 10%, sobre os preços em 
vigor na clínica, em todos os serviços prestados na 
Vital 3m a utentes/cooperantes e agregados 
familiares; Consulta de diagnóstico e RX 
Panorâmico gratuito  

Kids and Nits e Adeus Piolhos 
Uma sessão de tratamento com a duração de 90 
minutos + duas sessões de revisão com a duração 
de 30 minutos cada revisão durante 15 dias, no 
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valor de 59,00€ por pessoa (criança e adulto) 
extensível para todos os familiares infestados 
/contaminados 

Centro de Formação Talento Estágios Curriculares 

SA, formação Estágios Curriculares 

Centro Cultural das Caldas 
Desconto de 5% em espetáculos de produção 
própria para os cooperadores e colaboradores da 
INFANCOOP 

 

5 AVALIAÇÃO DO PROGRAMA DE AÇÃO 
 

O Programa de Ação foi alicerçado numa visão estratégica utilizando para o efeito o 
mapeamento do Balanced Scorecard. 
 

 
Cada objetivo estratégico foi desdobrado em objetivos operacionais e sobre os quais 

foram definidas ações para os alcançar. Seguidamente, é apresentada avaliação da concretização 
desse mesmo conjunto de ações. 
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Objetivo 
Operacional 

Ação Taxa de 
Execução 

OE1: GARANTIR A SUSTENTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

Manter as fontes de 
financiamento 

Manter o subsídio anual disponibilizado pela Câmara Municipal,  100% 

Manter o subsídio mensal do ISS e a comparticipação do 
complemento de horário de funcionamento da Creche 

100% 

Submeter candidaturas ao IEFP no âmbito de medidas de apoio 
e incentivo ao Emprego (Medida ATIVAR, Contrato-Emprego, ...) 

100% 

Controlar 
orçamento 

Elaboração e análise mensal dos resultados obtidos no 
documento Controlo Orçamental 

100% 

Reduzir Custos 

Criação de um banco de recolha de brinquedos, livros e 
puericultura para a INFANCOOP 

100% 

Revisão à composição das ementas de forma a reduzir custos mas 
sem colocar em causa a qualidade da alimentação 100% 

Estabelecer protocolos com entidades para aquisição de 
Equipamentos de Proteção Individual a preços reduzidos 100% 

OE2: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO, MOTIVAÇÃO E SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES 

Motivar e satisfazer 
os/as 

colaboradores/as 

Realizar pelo menos uma ação de gestão emocional/inteligência 
emocional 

100% 

Beneficiar os/as colaboradores/as com descanso no dia de 
aniversário 

0% 

Manter ativos os protocolos com benefícios para os/as 
colaboradores/as 

100% 

Promover a 
qualificação dos/as 
colaboradores/as 

Promover formação destinada aos/às colaboradores/as 100% 

OE3: MELHORAR A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Promover a 
conservação e 
segurança das 
instalações e 

equipamentos 

Manter as atividades de conservação e manutenção 100% 

Fomentar a 
comunicação com o 

exterior 

Manter a divulgação pública de atividades utilizando o site e o 
Facebook 

100% 

Divulgar os resultados da avaliação da satisfação de clientes no 
website 

0% 

Aumentar a 
eficiência do SGQ 

Executar o Plano Anual de Atividades 2020/2021 83,1% 

Manter o serviço de consultoria e auditoria em Qualidade 100% 

OE4: ALCANÇAR A SATISFAÇÃO DOS CLIENTES E OUTRAS PARTES INTERESSADAS 

Envolver a 
comunidade e dotá-
la de uma perceção 

positiva 

Participar no concurso Árvores de Natal das Escolas da iniciativa 
da ACCCRO 

100% 

Recolher a opinião da Comunidade perante a INFANCOOP 100% 

Promover/participar em ações de solidariedade social que 
surjam durante o ano civil 

100% 

Promover o 
desenvolvimento e 
aprendizagem das 
crianças e alunos 

Desenvolver atividades pedagógicas dando cumprimento aos 
documentos oficiais e às orientações da tutela 

100% 

Promover atividades extracurriculares 
100% 
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Intensificar a 
fidelização dos 

clientes 

Divulgar, no início ou no final do ano letivo, os protocolos de 
parceria com benefício para os clientes 

0% 

Manter a candidatura ao Contrato Simples – 1º Ciclo 100% 

 

5.1 Avaliação do nível de execução  
 

O programa de ação, em termos gerais, tem uma execução física de 86,22%, um aumento 
de cerca de 3% face ao ano anterior. 
 

6 RESULTADOS OBTIDOS 
 
Ao Questionário de Avaliação da Satisfação dos Clientes relativamente ao ano letivo de 

2020/2021 responderam 181 clientes, um acréscimo de cerca de 77% de respondentes face ao 
ano anterior. A Taxa de Satisfação Global nas várias respostas e serviços – Creche, Pré-escolar e 
1º Ciclo/CATL, manteve-se positiva, chegando este ano letivo aos 100%, não se verificando 
nenhuma avaliação global negativa. 

Quanto ao nível de satisfação, obtiveram-se os seguintes resultados: 
 

 CRECHE PRÉ-ESCOLAR 1º CICLO/CATL 

 
2020 
2021 

2019 
2020 

2020 
2021 

2019 
2020 

2020 
2021 

2019 
2020 

 
81 

RESPOSTAS 
36 

RESPOSTAS 
50 

RESPOSTAS 
26 

RESPOSTAS 
50 

RESPOSTAS 
40 

RESPOSTAS 

Totalmente insatisfeito/a 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Insatisfeito/a 0% 0% 0% 4% 0% 0% 

Satisfeito/a 4% 6% 8% 8% 4% 10% 

Muito satisfeito/a 25% 30% 26% 50% 22% 37% 

Completamente satisfeito/a 71% 64% 66% 38% 74% 53% 

 
  

    
 

 2020/2021 2019/2020 

Taxa de satisfação global 100% 99% 

 

7 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO FUTURA 
 

Constituem propostas de intervenção futura as contantes do já aprovado Plano de Ação e 
Orçamento de 2022. 
 

8 RECURSOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS 
 
O resultado líquido do exercício do ano 2021 foi de -12 358,21€. 

 

9 NOTAS FINAIS 
 

A Direção agradece a todas as Entidades que durante o ano de 2021 colaboraram com a 
INFANCOOP. 

Aos/Às Colaboradores/as o nosso profundo reconhecimento pelo esforço e dedicação no 
cumprimento das diretrizes traçadas e que permitiram atingir os resultados apresentados. 
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10 ANEXOS 
 

 

Mapa Análise de Resultados  

Conta Rubrica 2021 2020 Diferencial 

Gastos       

61 CMVMC (Géneros alimentares) 48 397,14 37 903,63 10 493,51 

62 Fornecimentos e serviços externos 199 361,14 155 866,17 43 494,97 

63 Gastos com o pessoal 870 600,12 819 650,33 50 949,79 

64 Gastos de depreciação 40 304,73 42 267,41 -1 962,68 

65 Perdas por imparidade 1 259,82 1 000,79 259,03 

68 Outros gastos 1 937,70 898,56 1 039,14 

69 Gastos de financiamento 0,06 0,00 0,06 

Rendimentos       

72 Prestações de serviços 514 316,04 461 604,70 52 711,34 

75 Subsídios, doações e legados à exploração 565 501,42 559 487,82 6 013,60 

76 Reversões 33,10 0,00 33,10 

78 Outros rendimentos 69 630,65 70 020,06 -389,41 

79 Juros e outros rendimentos similares 21,29 1 932,38 -1 911,09 

81 Resultado Líquido -12 358,21 35 458,07 -47 816,28 

 


