
Relatório de 

atividades 2021



Mais uma vez, juntos.

2021 voltou a ser um ano com muitos desafios, onde, mais uma vez, a nossa 
resiliência, motivação e sentido de missão foram postos à prova.

Felizmente pudemos voltar a contar com uma incansável equipa de 
colaboradores, voluntários, parceiros institucionais, empresas e benfeitores 

que se multiplicaram em esforços para fazer do crescimento e 
desenvolvimento das crianças da Mimar uma prioridade, em qualquer cenário.
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Saídas
102

Entradas
116

No final de 2021 a Casa Mimar teve o seu 10º ano completo de atividade enquanto Casa de Acolhimento Residencial, 
tendo até esta data acolhido 116 crianças, de acordo com a caracterização que apresentamos:

introdução

Rapazes
59

Raparigas
57

56

9
12

7
10

7

15

29

13
11

7

12
10

20

Até 1 ano 1-2 anos 2-3 anos 3-4 anos 4-5 anos 5-6 anos mais 6 anos

COMPARATIVO ENTRADAS VS SAÍDAS POR IDADE

Entradas Saídas
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Abandono/consentimento 
adoção 15%

Maus tratos 6%

Incapacidade Parental 34%

Negligência 29%

Exposição Comp. Desviantes 3%

Carência Sócio-Económica 4%

Violência Doméstica 3%

Instabilidade 
Gravidez 2%

Saúde
2%

Mãe expulsa 
acolh conjunto

1%
Abuso 
sexual

1%

MOTIVO DO ACOLHIMENTO

De seguida apresentamos os motivos que conduziram aos 116 acolhimentos:

introdução
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Cascais/Oeiras 42%

Sintra 31%

Amadora 10%

Odivelas/Loures 7%

Vila Franca de Xira 3%

Lisboa
3%

Torres 
Vedras 2%

Cadaval
1%

Barreiro
1%

ZONA GEOGRÁFICA

introdução

Relativamente à zona geográfica de proveniência das famílias, da análise dos 116 acolhimento temos a seguinte 
distribuição geográfica:
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Família Biológica
46%

Pessoa 
Idónea/Apadrinh

amento Civil

8%

Adoção
34%

Acolhimento 
Conjunto

3%

Transferência 
Instituição

7% Subtração 
Parental

2%

SAÍDAS E PROJETOS DE VIDA

Família Biológica

Pessoa
Idónea/Apadrinhamento
Civil
Adoção

Acolhimento Conjunto

Transferência
Instituição

Subtração Parental

introdução

Considerando agora as saídas das 102 crianças, durante estes 10 anos, podemos verificar que:

• 95 crianças foram integradas em família, com os projetos de vida apresentados abaixo;

• 7 crianças foram transferidas para outra instituição sempre por razões relacionadas com a defesa do seu
superior interesse (juntar irmãos, aproximação da residência da mãe e garantia da segurança física e
psicológica).

TEMPO MÉDIO DE PERMANENCIA 
(102 crianças)

17 meses



Em linha com o plano estratégico definido para os anos de 2019-2022, foram consideradas prioridades em 
2021, os seguintes Objetivos Estratégicos:

OE1 – Reintegração da criança em família natural ou adotiva 

OE2 - Fomentar o desenvolvimento da criança

OE3 – Implementar o Acolhimento Familiar

OE5 – Reforço do estreitamento de relações com stakeholders decisores

OE6 – Valorização e formação das pessoas

OE7 – Melhoria do sistema Informático e de Informação

OE8 – Reforço do Financiamento Privado e do Autofinanciamento

OE9 – Reforço do estreitamento de relações com stakeholders financiadores

Apresentam-se em seguida os principais resultados das atividades desenvolvidas em 2021, reportando-
nos à realização das mesmas por referência a cada objetivo estratégico.
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Principais atividades
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1. OE1 Reintegração da Criança em Família

Em 2021 a Casa Mimar acolheu um total de 17 crianças, tendo existido 7 novos acolhimentos e 9 saídas.

Das 9 crianças que saíram em 2021 da Casa Mimar, todas foram reintegradas em meio familiar, com
diferentes projetos de vida, conforme se pode observar no gráfico abaixo. O tempo de permanência foi de 35
meses, pelo que a meta de 12 meses foi em muito ultrapassada. Este excesso de tempo deve-se ao facto do
projeto de vida de quatro das crianças que saíram ser de apadrinhamento civil. Nestas situações, devido à
inexistência de padrinhos civis, a espera é longa. No caso destas quatro crianças estiveram à espera desde 2016
e 2018 pela operacionalização do seu projeto de vida, situação que acabou por ter resposta com recurso ao
projeto amigos para a Vida da Associação Candeia.

Família 
Biológica

45%

Pessoa 
Idónea/Apadrinhamento …

Adoção
11%

SAÍDAS E PROJETOS DE VIDA

TEMPO MÉDIO DE PERMANENCIA 
(9 crianças)

35 meses
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Durante o ano de 2021, foi cumprida a meta relativa às atividades que constavam no Plano de Receção à família,
bem como a meta relativa à avaliação da Família, sendo que o tempo em que foram realizadas as reavaliações
dos Planos de Desenvolvimento da Família, ficou um pouco abaixo da meta (dos 16 PDIF´s, 14 foram feitos
dentro do tempo e 2 foram feitos ligeiramente fora do tempo previsto, contudo sem impacto na definição do
projeto de vida), conforme se pode verificar pelos seguintes gráficos:

85%

100%

% informações/ ações realizadas do Plano
de Receção à Família

Meta

8,0 8,0

Tempo médio de avaliação das famílias
após a entrada (em semanas)

Meta

Resultado

95%
88%

% de famílias com PDIF elaborados até 5 dias
após avaliação diagnóstica e reavaliados

bimestralmente

Meta

Resultado

Principais atividades

Todos os 
projetos 
de vida 
foram 

definidos 
no prazo de 

6 meses
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Para todas as crianças que, durante o ano de 2021, foram desinstitucionalizadas foi executado um Plano de
Saída.

95% 100%

% de crianças desinstitucionalizadas com plano de saída

Meta Resultado

Principais atividades
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2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.1 Promover o desenvolvimento das capacidades físicas, afetivas e cognitivas da Criança

Para todas as crianças acolhidas na Casa Mimar foi feita uma Avaliação Diagnóstica e elaborado um Plano
de Desenvolvimento Individual (PDIC). Este Plano tem como objetivo a promoção do desenvolvimento das
capacidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais de cada criança, é reavaliado trimestralmente e revisto
todos os meses de modo a ir ao encontro das necessidades das crianças. Estes objetivos estão dentro da meta
estabelecida conforme se pode ver nos gráficos abaixo:

4,0
3,8

Tempo médio de avaliação das crianças após
entrada (em semanas)

Meta Resultado

95,0%
98,0%

% de PDIC´s elaborados até 5 dias após a avaliação
e reavaliados trimestralmente

Meta Resultado

80,0

100,0

% necessidades identificadas nos
PDIC´s satisfeitas através de parcerias

Meta

Resultado
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2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.2 Fomentar a integração social

Para este objetivo foram atingidas as metas relativas ao cumprimento do Plano de Atividades Socioeducativas,
bem como as relativas ao cumprimento da integração das crianças em equipamento escolar e pré-escolar.

80%

100%
90%

75%
86%

100% 100% 100%

% de cumprimento do Plano Anual
de Actividades Socioeducativas

% de crianças em idade escolar
que frequentam estabelecimento

de ensino

% de crianças em idade pré-
escolar que frequentam

estabelecimento de ensino

% de crianças entre 24 e 36
meses que frequentam

estabelecimento de ensino

Meta Resultado

Principais atividades
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As atividades socioeducativas desenvolvidas ao longo do ano foram realizadas de acordo com o Plano 
Socioeducativo anual que se baseou em:

“Proporcionar a cada criança uma educação que estimule o seu desenvolvimento global e harmonioso, fortalecendo 
a criação de laços e de respeito para consigo própria, para com os outros e também com o meio físico que a envolve”.

Principais atividades

Faziam parte do calendário anual para 2021 as seguintes atividades:

• Festas civis e religiosas 
comemoradas a nível local ou 
nacional;

• Dias nacionais ou internacionais 
com temas potencialmente 
interessantes para explorar com 
as crianças;

• Atividades do dia-a-dia (idas ao 
supermercado, farmácia, etc.);

• Uma atividade no exterior, de 
índole cultural, educativa ou de 
contacto com a natureza a 
realizar mensalmente;

• Praia ;

• Teatro;

• Cinema;

• Parques;

• Refeições fora;

• Passeios ao ar livre com os 
bebés;

• Aniversários;

• Ginástica;

• Contador de estórias;

• Música;

• Culinária;

• Atividades para bebés.
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Criança 1 9 2 8 1 3 12 5 3 7 15 3 3 2 1 74

Criança 2 10 2 9 4 10 5 3 7 15 3 3 2 1 74

Criança 3 1 1 1 3

Criança 4 6 5 19 42 6 1 1 2 2 9 22 2 2 1 120

Criança 5 6 4 22 57 7 2 1 1 1 12 22 2 2 139

Criança 6 9 3 11 8 12 5 2 8 15 4 3 2 1 83

Criança 7 8 3 11 1 5 10 5 3 8 18 3 3 2 1 81

Criança 8 4 3 19 60 12 1 1 1 1 12 19 2 1 136

Criança 9 1 5 1 1 1 9

Criança 10 16 4 18 11 7 8 4 12 16 3 4 3 2 108

Criança 11 16 3 18 7 12 10 4 12 17 3 4 3 2 111

Criança 12 14 3 16 8 8 10 3 12 15 3 4 3 3 102

Criança 13 16 4 18 12 9 10 3 12 13 3 4 3 2 109

Criança 14 4 3 18 58 2 1 1 7 18 2 114

Criança 15 2 12 14

Criança 16 2 1 3 6 3 2 1 5 23

Criança 17 4 1 7 3 3 2 1 5 1 27

Criança 18 3 1 5 4 3 4 1 5 1 27

Criança 19 3 1 6 6 3 3 1 5 1 29

Criança 20 1 2 12 2 1 5 23

O quadro seguinte reflete as 
atividades realizadas por criança. 

Das 23 crianças que passaram na 
Mimar em 2021 só estão refletidas no 
quadro 20 crianças porque uma delas 
estive em acolhimento com recurso a 
família voluntária não estando desta 
forma inserida nas atividades da Casa 
e duas delas saíram no inicio de 2021. 

A grande variação encontrada no 
número de atividades por criança 
está relacionada com o tempo de 
permanência da criança na Casa 
durante o ano de 2021 e com a 
adequação da atividade a cada uma 
das idades.
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Em cada mês as principais atividades realizadas foram:

JANEIRO

▸ Dias festivos na Mimar – Ano Novo

▸ Atividade de culinária

▸ Ida a parques

▸ Festa Aniversário

▸ Atividade física - dia fato de treino

▸ Parques

▸ Passeio ao ar livre com bebés

▸ Contador de estórias (sessão online)

▸ Sessão massagem e relaxamento

▸ Ida ao Museu de Ciência de Sintra

▸ Teatro na Mimar

FEVEREIRO

▸ Dias festivos na Mimar - Carnaval

▸ Musica na Mimar

▸ Contador de estórias (sessão online)

▸ Ida a parques

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Passeio ao ar livre com bebés

▸ Teatro na Mimar

▸ Culinária

▸ Festa de aniversário

▸ Atividade candeia

MARÇO

▸ Atividade de culinária

▸ Ida a parques

▸ Musica na Mimar

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Passeio ao ar livre com bebés

▸ Teatro (sessão online)

▸ Ida Barragem Rio da Mula



Principais atividades
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ABRIL

▸ Páscoa - Caça tesouro

▸ Dias Festivos na Mimar - Páscoa

▸ Refeição fora

▸ Passeio ao ar livre com os bebés

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Atividade Candeia

▸ Atividade de culinária

▸ Ida a parques

MAIO

▸ Passeio ao ar livre com os bebés

▸ Refeição fora

▸ Atividade de culinária

▸ Atividade física - dia do fato de treino

▸ Festas de Aniversário

▸ Dias festivos na Mimar- Dia Familia

▸ Ida a parques

▸ Refeição fora

▸ Cinema

▸ Atividade candeia

JUNHO

▸ Atividade de culinária

▸ Ida a parques

▸ Idas à praia

▸ Passeio ao ar livre com os bebés

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Dias festivos na Mimar – Dia da Criança

▸ Refeição fora

▸ Dias festivos na Mimar- Dia de Portugal

▸ Dias festivos na Mimar – Dia de Santo António

▸ Cinema

▸ Festa aniversario

▸ Teatro- Heidi



Principais atividades
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JULHO

▸ Ida a parques

▸ Passeio ao ar livre com bebés

▸ Atividade de culinária

▸ Passeio ao ar livre com os bebés

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Idas à praia

▸ Colonia de Férias- clube Ténis Estoril

AGOSTO

▸ Ida a parques

▸ Idas à praia

▸ Atividade de culinária

▸ Festas Aniversário

▸ Teatro

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Passeio ao ar livre com bebés

▸ Colónia de Férias- Seculo

▸ Piquenique e piscina

SETEMBRO

▸ Ida a parques

▸ Idas à praia

▸ Festa de aniversário

▸ Passeio ao ar livre com os bebés

▸ Atividade de culinária

▸ Atividade física – dia do fato de treino

OUTUBRO

▸ Atividade de culinária

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Ida a parques 

▸ Ida jogo futebol

▸ Passeio ao ar livre com os bebés

▸ Dias festivos Mimar - Festa dia da Bruxas



Principais atividades
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NOVEMBRO

▸ Atividade de culinária

▸ Atividade candeia

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Ida a parques 

▸ Passeio ao ar livre com os bebés

▸ Refeição fora

▸ Dia festivos na Mimar - Pão por Deus

▸ Magusto

▸ Festas de Aniversário

DEZEMBRO

▸ Dias festivos na Mimar - Decorações de Natal

▸ Cinema- “O Encanto”

▸ Atividade física – dia do fato de treino

▸ Atividade de culinária

▸ Passeio ao ar livre com bebés

▸ Ida a parques

▸ Festas de Aniversário

▸ Dias festivos na Mimar – Passagem de Ano

▸ Teatro na Mimar

▸ Cortejo de Natal

▸ Refeição Fora
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Principais atividades

2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.3 Garantir e acompanhar as rotinas diárias das crianças (nutrição, higiene, descanso e saúde)

Relativamente às rotinas de higiene, alimentação e descanso foram asseguradas pela equipa de cuidadores,
existindo registo de todas as tarefas em impressos próprios para o efeito.

Na área de saúde e administração de medicamentos está implementado um plano de registos para controlo e
verificação.

Os cuidados de vacinação e saúde infantil foram assegurados por:

Centro Saúde Alcabideche e Centro Saúde Cascais; Hospitais de Cascais, Hospital S. Francisco Xavier, Hospital D.
Estefânia, Hospital Fernando Fonseca, Hospital Beatriz Ângelo, Hospital Santa Cruz, Hospital Egas Moniz;
Associação Prevenir (Marta Costa da Cruz); Cadin; Clínica de Dislexia Dra. Paula Teles (Inês Jubilot e Patrícia Dias);
Teresa Cardoso (psicomotricista); Inês Fonseca (Psicologia); Rita Reynolds (Fisioterapia Respiratória); Sara Dinis
(Medicina Física e Reabilitação); Hospital da Luz Oeiras – Dr. Daniel Dias (Oftalmologia); Ótica da Villa (Rastreio
Visual); Clinica Líbano Monteiro - Dr. Diogo Líbano Monteiro (Estomatologia); Clínica Amamentos - Dra. Graça
Gonçalves (Pediatria); Cruz vermelha Parede; Centro congressos Estoril.
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Durante o ano de 2021 foram realizados 1 060 atos 
médicos/terapêuticos, distribuídos por acompanhamento, 
consultas, urgências, vacinas e exames médicos. O quadro ao lado 
especifica a especialidade e a quantidade de atos realizados.

Cardiologia Pediátrica 5

Estomatologia 12

Exames 3

Fisioterapia Respiratória 1

Oftalmologia 13

Otorrinolaringologia 1

pediatria 39

Pediatria Desenvolvimento 2

Pedopsiquiatria 6

psicologia 34

Urgência 4

Vacina 43

Terapia da fala 27

Ortopedia 6

Osteopatia 2

psicopedagogia 39

Imagiologia 4

Cirurgia oftalmológica 1

Fisioterapia sacrocraniana 2

Psicomotricidade 570

Trabalho de História de Vida 246

TOTAL 1 060

2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.3 Garantir e acompanhar as rotinas diárias das 
crianças (nutrição, higiene, descanso e saúde)
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Principais atividades

2. OE2 Fomentar o Desenvolvimento da criança

2.4 Garantir a coerência de atuação da equipa educativa

A coerência da atuação da equipa educativa foi garantida pelo acompanhamento realizado pela coordenação de
equipa, bem como pelos técnicos (psicomotricista e psicóloga) e também através das reuniões quinzenais de todos
os colaboradores da Casa Mimar, num total de 23 reuniões durante 2021.

No ano de 2021 não existiram sessões de supervisão da equipa educativa, por dificuldade na
escolha/disponibilidade de supervisor.
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3. OE3 Implementar o Acolhimento Familiar

Relativamente ao acolhimento familiar, embora esta instituição tenha considerado como estratégico o
desenvolvimento desta resposta social, por considerar que seria a melhor resposta para as crianças que
acolhemos, foi opção dos decisores políticos , até ao momento, que a mesma seja desenvolvida apenas pelas
entidades gestoras (Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e Instituto da Segurança Social).

Apesar disso participamos em 21 de abril numa sessão de esclarecimento organizada pela CNIS onde se
apresentaram os termos e as condições de atuação das instituições de enquadramento no âmbito da execução
da medida de acolhimento familiar e submetemos, mais uma vez, a nossa demonstração de interesse para a
resposta de acolhimento familiar em setembro de 2021, sem qualquer resposta até ao momento.

Principais atividades
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5. OE5 Reforço do estreitamento de relações com stakeholders decisores

Com o objetivo de aumentar a visibilidade das crianças em acolhimento junto dos decisores, foi criado um 
grupo de trabalho onde se pretendia sensibilizar para a importância do apadrinhamento civil e compreender 
quais os entraves que existem à sua operacionalização.

O grupo criado no final de 2020 com o objetivo de garantir que as crianças, cujo projeto que melhor defende 
os seus interesses é o apadrinhamento civil, vêm o seu projeto de vida concretizado, desenvolveu no ano em 
apreço, ações preparatórias, como:

▸ Reuniões com Juízes e Ministério Público;

▸ Esboço de questionários para aferir a real dimensão da necessidade de Apadrinhamento Civil, bem 
como as perceções relativas ao Apadrinhamento Civil;

▸ Reuniões do grupo trabalho que integra técnicos de Casas de Acolhimento, famílias de 
Apadrinhamento Civil, técnicos dos Amigos p´ra Vida e Académicos.

Principais atividades
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6. OE6 Valorização e formação das pessoas

Relativamente à estrutura de recursos humanos, durante o ano de 2021, existiram algumas alterações, sendo a
constituição da equipa no final de 2021 um pouco mais reduzida, contando apenas com 16 colaboradores: um
diretor técnico, um assessor de direção, quatro elementos da equipa técnica (um psicomotricista e um psicólogo,
ambos a meio tempo, um gestor familiar e um coordenador da equipa educativa), nove cuidadores e um auxiliar
de serviços gerais.

6.1 Avaliação de Desempenho

O modelo de Avaliação de Desempenho teve plena execução em 2021, tendo sido avaliados 100% dos
colaboradores que entraram até 28/2/2021, tendo em conta objetivos institucionais, de equipa e individuais
(estabelecidos e negociados, no início do ano), bem como o seu desempenho numa componente mais
comportamental nas áreas de mudança e resultados, qualidade e desenvolvimento, responsabilidade,
envolvimento e trabalho em equipa, cada uma das quais definida por indicadores comportamentais.

Principais atividades
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6.2 Implementação do Plano de Formação

O Plano de Formação foi cumprido a 50%, refletindo o quadro abaixo as ações planeadas, realizadas e não
realizadas, bem como as realizadas e não planeadas, discriminando o n.º de horas e colaboradores por ação:

Ações de Formação Planeadas
Nº horas Nº colaboradores

Realizadas

PPCA (Programa de Preparação da Criança para Adoção) 17 4

Ser acolhido para saber acolher 25 19
Não Realizadas
Higiene e Segurança Alimentar 3
Segurança e Saúde no Trabalho 8

Ações de formação não Planeadas
Nº horas Nº colaboradores

Jogo de prevenção do abuso sexual infantil (Picos e Avelã) 1,5 12

Memória do Trauma. (Re) Construir Relações 3 1

Trabalho Terapêutico de História de Vida 20 4

Principais atividades
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As ações de formação “Higiene e Segurança Alimentar” e “Segurança e Saúde no Trabalho” não foram realizadas
por dificuldades inerentes ao contexto de pandemia, nomeadamente por serem ações que envolvem toda a
equipa e 2021 ter sido ainda um ano com pouca disponibilidade de recursos, quer voluntários para que possam
assegurar a Casa Mimar enquanto os colaboradores têm formação, quer remunerados, por ter havido um
acréscimo de trabalho já que havia frequentemente, e por vezes por períodos longos, mais crianças em casa,
decorrente da escola passar a formato à distância ou por situações de isolamento profilático.

Foram contudo realizadas outras ações fora do plano de formação que vieram enriquecer esta equipa no trabalho
com as crianças.

Principais atividades
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6. OE6 Valorização e Formação das Pessoas

6.3 Voluntários

Durante o ano de 2021 grande parte da atividade de voluntariado foi suspensa, pois vimo-nos obrigados a
reduzir o numero de pessoas na Mimar face ao contexto pandémico, sendo que até outubro mantivemos apenas
quatro voluntários que apoiaram logisticamente na tarefa de ir buscar o almoço, já que é um apoio que se
realiza sem entrar na instituição, garantindo desta forma as regras impostas pela DGS.

A partir de outubro de 2021 viemos a integrar mais quatro voluntários que apoiaram a equipa educativa no
período da manhã.

Assim, em 2021 podemos contar apenas com oito dos trinta voluntários permanentes e regulares que
costumávamos ter.

7. OE7 Melhoria do sistema informático e de informação

Neste quatriénio tínhamos como objetivo estratégico melhorar o parque informático, tendo transitado para
2021 a aquisição de uma impressora. Depois de algumas ações acabamos por conseguir que nos fosse doada a
impressora de que necessitávamos.

Principais atividades
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25% 24%

%  D E  F I N A N C I A M E N T O  ( N U M E RÁR I O  E  E S P É C I E )  
P R I V A D O  N O  T O T A L  D O  F I N A N C I A M E N T O

Meta Resultado

50 000

65 000

50 195

39 639

V A L O R  M O N E TÁR I O  D E  
F I N A N C I A M E N T O  P R I V A D O  E M  

D I N H E I R O

V A L O R  D O  F I N A N C I A M E N T O  
P R I V A D O  E M  P R O D U T O S  E / O U  

S E R V I Ç O S  

8. OE8 Reforço do financiamento privado e autofinanciamento

Não obstante o fundamental apoio do Estado para a continuidade deste projeto, a Mimar tem como objetivo
estratégico o reforço do financiamento privado e o aumento das receitas próprias, sem o qual não é possível a
sustentabilidade do seu funcionamento.

Assim, a Mimar tinha três metas para 2021:
- 25% de financiamento privado (numerário e em espécie) no total do financiamento
- Valor do financiamento privado em produtos e/ou serviços - 65.000 Euros
- Valor financiamento privado em dinheiro - 50.000 euros

Principais atividades
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Principais atividades

66%

4%

4%

3%

0%

76%
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0%

24%

0% 50% 100%

ISS - A.C.

Abonos

CMC

IEFP - apoio à contratação

IAPMEI

Total Subsídios Estado

Particulares

Empresas

Outros

Espécie

Quotas

Total Donativos
FONTES DE RECEITA

Assim, não foi atingida a meta referente ao total de
financiamento privado (numerário e espécie), que
representou apenas 24% do financiamento total,
conforme se pode observar no gráfico ao lado.

O valor do financiamento privado em dinheiro foi de
50.195 euros, pelo que ficou dentro da meta estabelecida e
o valor dos recursos em espécie (bens/serviços) foi de
39.639 euros repartido pelas seguintes rúbricas:
• Bens Alimentares e farmácia – 6.919,14 Euros;
• Artigos de limpeza, higiene e conforto – 6.339,67 Euros;
• Serviços – 26.165,21 Euros;
• Viatura – 215,16 Euros.

A estes valores acrescem 400,00 Euros relativos a quotas
pagas.
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9. OE9 Reforço do estreitamento de relações com stakeholders financiadores

No Plano de Atividades para 2021 propusemos atualizar mensalmente o sítio da Mimar e semanalmente o
Facebook, por forma a manter os Trabalhadores, Associados e Voluntários, bem como os demais parceiros e
interessados, informados da "vida" da Mimar, objetivo que de uma forma geral foi cumprido. Também nos
propusemos a desenvolver uma newsletter, com uma frequência semestral, tendo sido apenas realizada uma, pelo
que não foi cumprido. Relativamente aos parceiros empresariais, que garantem alguns dos fornecimentos, foram
mantidas as relações com todas as entidades.

Principais atividades
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Os desvios verificados relativamente à execução do previsto no Plano de Atividades para 2021 prenderam-se 
fundamentalmente com:

OE1  - % de famílias com PDIF reavaliados bimestralmente;

- Tempo de permanência (35 meses).

OE2 - Supervisão da equipa educativa.

OE6 - Implementação do Plano de Formação.

OE8 - Angariação de  financiamento privado em espécie.

OE9 - Elaboração da newsletter.
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contas

As contas do ano 2021 (Balanço Financeiro e Demonstração de Resultados em 31 de dezembro de 2021) são 
apresentadas em anexo.

Rendimentos e Ganhos

Quotizações e joias 400,00

Subsídios, doações e legados à 

exploração
382 851,02

Estado e outros entes públicos 293 016,71

Particulares 27 644,32

Empresas 15 491,40

Outros 7 059,41

Doações em espécie - prod. Higiene 6 339,67

Doações em espécie - serviços 26 165,21

Doações em espécie - carro 215,16

Doações em espécie - alimentares e 

farmácia
6 919,14

Outros rendimentos e ganhos 24 686,40

Total de Rendimentos e ganhos 407 937,42

Os rendimentos da MIMAR em 2021 
tiveram origem em diversas rubricas 
descritas no quadro ao lado.
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contas

Relativamente aos gastos operacionais, como podemos verificar no gráfico seguinte, os recursos humanos 
representaram 76%, os fornecimentos e serviços externos 22% e os géneros alimentares 2%. 

76%

22%

2%

Gastos Operacionais

Custos com Pessoal

Fornecim. e Serviços
Externos

Mercadorias consumidas
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contas

Nos quadros abaixo discriminam-se as principais rubricas de gastos:

Gastos e perdas

Custo das mercadorias consumidas 9 554,39

Total custos mercadorias consumidas (conta 61) 9 554,39

Serviços especializados 39 755,76

Proteção de dados 44,28

Consultas médicas 6 404,00

Mensalidades creche e JI 1 620,00

Atividades extra escolares 715,50

Consultas segurança alimentar 442,92

Manutenção equipamentos 1 007,40

Refeições 17 556,00

Informática 221,58

Vigilância e Segurança 1 326,35

Honorários 5 460,00

Conservação e reparação 4 851,79

Outros 105,94

Gastos e perdas (continuação)

Materiais 8 991,93

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 167,20

Livros e documentação técnica 24,95

Materiais de escritório 522,19

Ofertas 138,50

Livros e materiais escolares 95,92

Artigos de higiene 7 066,14

Outros 977,03

Energia e fluídos 10 196,61

Eletricidade 4 626,74

Combustíveis 1 273,01

Agua 2 454,17

Gás 1 842,69
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contas

Em suma, no ano de 2021, de acordo com o balanço financeiro e a demonstração de resultados a MIMAR 
somou 407.937,42 euros de rendimentos e 396 518,22 euros em gastos. Assim, o resultado líquido do 
exercício de 2021 foi positivo em 11 419,20 euros.

Encontram-se nos arquivos da MIMAR todos os documentos que suportam as contas agora apresentadas e que 
os associados podem consultar, nos termos constantes nos Estatutos.

Gastos e perdas (continuação)

Deslocações e estadas 788,55

Refeições 384,24

Portagens e estacionamentos 404,31

Serviços diversos 20 626,80

Rendas e Alugueres 179,29

Comunicações 5 622,96

Seguros 1 490,71

Contencioso e notariado 16,34

Limpeza, higiene e conforto 13 294,05

Outros 23,45

Total fornecimentos e serviços externos (conta 62) 80 359,65

Gastos e perdas (continuação)

Remunerações ao pessoal 229 446,92

Encargos sobre remunerações 46 004,49

Outros gastos com o pessoal 5 037,43

Total gastos com o pessoal (conta 63) 280 488,84

Gastos de depreciação (ativos f ixos tangíveis) 25 656,40

Total gastos de depreciação (conta 64) 25 656,40

Outros gastos e perdas 453,78

Total de outros gastos e perdas (conta 68) 453,78

Gastos de f inanciamento (juros de mora) 5,16

Total de gastos de financiamento (conta 69) 5,16

Total de gastos e perdas 396 518,22
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Execução orçamental

O quadro abaixo reflete os valores reais e orçamentados para os rendimentos e gastos, bem como os 
respetivos desvios.

Nos rendimentos não foi considerado o valor de gastos de depreciação e amortizações (conta 78), pelo fato 
de não ter impacto orçamental.

Rúbricas Orçamentado Real Desvio (%) Desvio (€)

Total de Rendimentos e Ganhos 
(conta 7)

417.710€ 383.251€ -8% -34.459 €

Total de Gastos exceto RH (contas 
61 e 62)

80.248€ 89.914€ +12% 9.666€

Total de Gastos com o Pessoal 
(conta 63)

310.412€ 280.489€ -9,6% -29.923 €
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Execução orçamental

O desvio negativo relativo aos rendimentos prendeu-se com uma menor  disponibilidade das empresas e 
particulares dado o contexto vivido, bem como uma redução da disponibilidade da direção, para funções de 
angariação de fundos.

No que diz respeito ao desvio positivo referente à rubrica de recursos humanos este prendeu-se 
essencialmente com o facto de termos tido menos cuidadores (quer por dificuldade de recrutamento quer 
também porque tivemos menos crianças acolhidas. 

O desvio negativo relativo aos fornecimentos e serviços externos prende-se essencialmente com  um 
crescimento significativo nas despesas com Limpeza, gás, conservação e reparação.



“Não podemos deixar de terminar este documento sem agradecer a todos os que nos permitiram chegar até 
aqui, apesar das adversidades e desafios constantes a que estamos sujeitos. A todos os colaboradores, 

voluntários, parceiros, empresas, entidades e benfeitores, o nosso muito obrigado!

Estoril, 12 de abril de 2022

A Direção da MIMAR
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parceiros por área de atividade
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Institucionais:
Câmara Municipal de Cascais
Freguesia Cascais e Estoril
Freguesia de Alcabideche
ISS

Saúde:
Cadin
Clinica Líbano Monteiro (Dentista)
Cristina Martinez (Dermatologista)
Daniel Vieira Dias (Oftalmologista)
Graça Gonçalves (Pediatra)
Rita Reynolds (Fisioterapia Respiratória)
Inês Jubilot e Patrícia Dias (Avaliação 
Psicopedagógica)
UCC Cascais Care
Primeira Optticas
Optica da Villa

Medicamentos:
Farmácia da Amoreira

Educação:
Creche e Jardim de Infância Garatuja

Alimentação:
NH Hotel Rallye Portugal- Tivoli Avenida 
Liberdade
Amor P´la Terra
Caruço & Filhos
Fonte Viva
Hotéis Real
Pastelaria Bonjour
Logoplaste
Fontelusa

Atividades Extracurriculares
Estoril Praia

Transporte:
On the Road

Informática:
Fernando Freitas

HACCP:
Patricia Moura

Segurança:
Gabriela Fernandes

Comunicações:
Vodafone

Outros Serviços:
Filomena Sousa
Madalena Copeto de Jesus
P2Y Engenharia



Empresas/entidades que apoiaram em 2021
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Agrupamento de Escolas do Restelo
Amigos à mão
Atena Equity Partners
AON
Associação Dom Pedro V
BPI
BUS – Bens de Utilidade Social
Centro de Interpretação Ambiental da 
Pedra do Sal
Cleverti -Tecnologias e Inovação
Clube de Ténis do Estoril
Cordeiro Saúde
CUF
Entrajuda
Estoril Praia
Farmácias Grupo Cordeiro
Farmácia Sacoor do Riviera

Germano de Sousa
Grafilinha
Growup Eventos
HP
Hussel
Kronos Portugal
LisbonPH
McDonalds Cascais
Medida Actual
Motocrazy
NewCoffe
Os Trintões
Portugalica
Perrigo
Plano 6
Quiliban
Rapid Pizza

Raul Lino
Solvay
Teatro Infantil de Lisboa
Tubos Vouga
UHU
Verdeguia
Vicentinos de Alcabideche
Xpand IT
Zome




















