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1 - Introdução

A Cercizimbra Cooperativa Para Educação e Reabilitação Cidadãos Inadaptados Sesimbra-CRL, com sede social em R dos
Casais Ricos, n 1, 2970-577 Sesimbra, com um capital social de 5.553,01 €, tem como atividade principal Atividades de
apoio social para pessoas com deficiência, sem alojamento. O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada
a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2019.
O relatório de atividades da Organização e o presente relatório contem uma exposição fiel e clara da evolução da
atividade, do desempenho e da posição da Cercizimbra, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos
resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão, bem como uma descrição dos principais riscos
e incertezas com que a mesma se defronta.
2 - Enquadramento Económico

Ao longo de 2019, os governos depararam-se com novos desafios, com o crescimento da insatisfação social em alguns
países, levando a várias manifestações e protestos, assim como vários desastres naturais. O aumento das barreiras
tarifárias entre os Estados Unidos e os seus parceiros comerciais, não só a China, mas também entre a União Europeia,
denegriu o sentimento dos consumidores, tendo gerado também várias desacelerações cíclicas em diversas economias.
Apesar de no final do ano terem surgido notícias positivas em torno destas negociações, não foram suficientes para
mitigar este sentimento, que poderá repercutir-se também no setor produtivo e tecnológico.
Uma política monetária mais flexível deverá ajudar a recuperar a economia no curto prazo. No médio e longo prazo, os
governos deverão trabalhar em conjunto para criar regras e taxas comerciais mais justas, de forma a impulsionar o
investimento. Nos próximos anos, os governos deverão focar-se em estratégias que levem a um mundo cada vez mais
digital, apostando também em políticas que apoiem as energias renováveis, com vista à diminuição das emissões de CO2,
de forma a mitigar os riscos de estagnação do crescimento no médio e longo prazo.
2.1 - A Nível Internacional e Europeu

Após um abrandamento significativo da economia nos últimos três trimestres de 2018, o Fundo Monetário Internacional
(FMI) aponta para uma estabilização da atividade económica global em 2019. O aumento das tensões comerciais e
geopolíticas desencadearam num aumento dos níveis de incerteza, refletindo-se por sua vez no nível de confiança dos
investidores, levando a uma desaceleração do investimento, da produção e do comércio internacional. Assim, o FMI
prevê um crescimento global de apenas 2,9% para 2019 – o valor mais baixo registado desde 2008.
Para as economias em desenvolvimento, o FMI prevê um crescimento de 3,7%, reflexo de algumas economias com um
maior nível de stresse e baixo desempenho económico, como foi o caso da Índia, bem como de um desaceleramento
económico na China, que se prevê que se situe nos 6,1% em 2019.
Nas economias avançadas, esta estabilização da atividade económica, em conjunto com as notícias favoráveis sobre os
acordos entre os Estados Unidos e a China e a diminuição dos receios de uma má negociação do Brexit, reforçaram o
sentimento dos mercados financeiros, já sustentado por cortes nas taxas dos bancos centrais, nomeadamente nos três
cortes realizados na segunda metade de 2019 pelo banco central dos Estados Unidos (FED).
Assim, e tendo por base dados do Banco Central Europeu (BCE), a cotação EUR/USD apresentou um perfil descendente
ao longo de 2019, situando-se nos 1,1397 no início do ano, tendo apresentado durante o mês de junho um pico
ascendente, chegando aos 1,1394. O valor mais baixo foi registado em finais de setembro, onde atingiu os 1,0889,
fechando o ano nos 1,1234.
Apesar de continuar-se a verificar um aumento na criação de emprego (em alguns casos, num contexto de taxas de
desemprego em níveis mínimos), a inflação dos preços do consumidor permaneceu estável nas economias avançadas,
tendo-se notado no terceiro trimestre de 2019 uma estabilização no setor produtivo, mas algum enfraquecimento no
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setor dos serviços.
Durante os primeiros meses de 2019, o preço do petróleo apresentou uma tendência marcadamente ascendente, tendo
situando nos 70 dólares por barril, entre junho e novembro registou-se uma trajetória mais moderada, tendo-se registado
em meados de novembro um preço de 63 dólares por barril. Para o conjunto do ano, projeta-se um preço de 64 dólares
uma redução de quase 10% face a 2018.
A economia europeia encontra-se no seu sétimo ano consecutivo de crescimento, apesar de se notar algum nível de
abrandamento, devido sobretudo ao enfraquecimento dos setores comerciais e de produção, ainda assim mitigado pela
melhoria na procura doméstica, nomeadamente no investimento. Em termos comerciais, na EA19 registou-se um
enfraquecimento da demanda externa, especialmente nos países membros orientados para a exportação. Devido
sobretudo à queda dos preços da energia, notou-se uma diminuição da inflação que, segundo projeções da Comissão
Europeia, deverá situar-se em 1,2% em 2019 para a EA19 e nos 1,5% para a EU28.

Durante 2019, o mercado de trabalho manteve-se forte, com o desemprego a situar-se no seu nível mais baixo desde o
início do século. A Comissão Europeia prevê para a EA19 uma queda da taxa de desemprego de 7,6% e de 6,3% para a
EU28. Para o terceiro trimestre de 2019, o Eurostat indica um crescimento do emprego de 0,9% na EA19 e de 0,8% na
EU28 em comparação com o mesmo período de 2018. Ainda assim, verificou-se alguma resiliência na criação de emprego.
2.2 - A nível Nacional

No Boletim Económico de Dezembro de 2019, o Banco de Portugal aponta uma trajetória descendente da atividade
económica, prevendo um PIB de apenas 2% para 2019, face aos 2,4% registados em 2018. Ainda assim, face ao primeiro
semestre do ano, onde se registou um ligeiro abrandamento em comparação com o segundo semestre de 2018 (de 2,2%
para 2%), o crescimento do PIB deverá manter-se estável na segunda metade de 2019, em parte devido ao crescimento
do consumo privado durante o mesmo período.
Para o terceiro trimestre de 2019, o Instituto Nacional de Estatística (INE) avança com uma taxa de crescimento do PIB
em termos homólogos de 1,9%.
Quanto às importações, deverão registar uma taxa de 5,4% em 2019. Esta desaceleração face a 2018 é justificada pela
desaceleração das exportações, em especial dos bens não energéticos, e do consumo privado, nomeadamente no
consumo de bens duradouros, que possui um forte conteúdo importado.
Quanto ao investimento empresarial, em termos nominais, estima-se uma taxa de crescimento anual de 3,8%, notandose como principais objetivos do investimento os relativos à substituição e à extensão da capacidade de produção.
Em relação ao investimento total, registou-se um crescimento homólogo de 8,8% no terceiro trimestre de 2019, uma
desaceleração em comparação com os 10,5% verificados no trimestre anterior, justificada pelo comportamento da FBCF
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empresarial. Em termos nominais para o conjunto do ano, o INE estima um crescimento de 3,8%, resultando dos
contributos positivos do investimento em construções e equipamentos (2,0% e 1,3%, respetivamente).
Em relação ao setor não financeiro, e ainda para o terceiro trimestre de 2019, a necessidade de financiamento mantevese nos 4,0% do PIB, tendo a poupança aumentado 1,7% face ao trimestre anterior, enquanto se registou uma
desaceleração do investimento empresarial, de 2,2% no segundo trimestre do ano para 1,3% no terceiro. Num inquérito
realizado pelo INE, destacou-se o autofinanciamento como a principal fonte de financiamento para o investimento das
empresas, sendo o crédito bancário a segunda principal fonte de financiamento, em especial para as empresas
exportadoras.
Quanto ao Valor Acrescentado Bruto (VAB), em termos reais e a preços base registou um crescimento homólogo de 1,5%
no terceiro trimestre de 2019, uma variação de 1,4% face ao trimestre anterior. Já o Excedente Bruto de Exploração
aumentou 0,5% entre o segundo e terceiro trimestre de 2019.
Quanto às famílias, notou-se um crescimento da capacidade de financiamento, de um ponto percentual entre o segundo
e terceiro trimestres, situando-se em 1,2% do PIB neste último, reflexo de um aumento da poupança corrente superior
ao da FBC. Contudo, regista-se ainda uma elevada taxa de pobreza ou exclusão social, de 21,6%, segundo estimativa do
INE. Ainda sobre as famílias portuguesas, verificou-se também um crescimento de 1,1% das remunerações recebidas, o
que se refletiu no aumento do rendimento disponível para 0,9% que, por sua vez, levou a um crescimento na poupança
das mesmas, para 6,2% do rendimento disponível, bem como um aumento do consumo público, na ordem dos 1,3%.
Sobre o emprego, o INE avança com uma taxa de desemprego de 6,5%, menos 0,5% face a 2018, tendo-se também
registado uma diminuição na taxa de desemprego de jovens (18,3%, menos 2% do que em 2018) e no desemprego de
longa duração, com uma proporção de 49,9% - 1,2% inferior a 2018. Em termos regionais, à exceção do centro, todas as
regiões do país apresentaram uma taxa de desemprego superior à média nacional, tendo a Região Autónoma dos Açores
registado a maior taxa de desemprego, de 7,9%. Em comparação com o ano anterior, apenas o Algarve registou um
aumento desta taxa, de 0,7%.
A população desempregada diminuiu 7,2% em relação ao ano passado, enquanto que a população empregada aumentou
1,0%, com uma forte contribuição das mulheres (1,2%), prolongando assim o ciclo de aumentos verificados desde 2014.
Para 2019, verificou-se uma taxa de inatividade na ordem dos 40,7%, menos 0,2% do que em 2018, sendo estimada uma
população inativa total de 5.010,8 mil pessoas, menos 0,4% em relação ao ano anterior.
A melhoria da situação no mercado de trabalho implicou um maior dinamismo dos salários, tendo-se registado nos três
primeiros trimestres de 2019 um aumento de 2,8% em termos homólogos das remunerações por trabalhador.

O crescimento do consumo público fez-se também sentir nas Administrações Públicas que, no conjunto dos três
primeiros trimestres de 2019, registaram um saldo positivo de 1,0% do PIB, face aos 0,4% registados no período
homólogo. Ainda assim, em relação ao terceiro trimestre de 2019, registou-se um aumento da despesa superior ao da
receita, de 1,1% e 0,6% respetivamente. Em comparação com o mesmo trimestre de 2018, verificou-se tanto um
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aumento da despesa total (4,3%) como da receita total (2,3%). A balança de bens e serviços deverá tornar-se deficitária
em 2019, refletindo a evolução da balança de bens, devido ao forte crescimento real das importações, enquanto se prevê
uma ligeira diminuição do excedente da balança de serviços.
3 - Análise da Atividade e Posição Financeira

No período de 2019 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela empresa. De facto, o
volume de negócios atingiu um valor de 299.081,68 €, representando uma variação de 3,89% relativamente ao ano
anterior.
Esta evolução não é determinante para o resultado apurado, uma vez que este depende em grande medida dos subsídios,
doações e legados à exploração.
A evolução dos rendimentos, bem como a respetiva estrutura, são apresentadas nos gráficos seguintes:
Evolução Vendas e Prestações Serviços

Estrutura de Rendimentos

O peso dos outros rendimentos e como já foi referido está dependente da rubrica subsídios, doações e legados à
exploração, que atingiu 1.608.259€ em 2018 e 1.676.654 em 2019, evolução positiva em 4,25%.
Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como
o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:
Estrutura de Gastos
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Estas rubricas registaram no seu conjunto um crescimento, com a seguinte evolução por rubrica:
Custo, das matérias consumidas: + 19,5,%
Fornecimentos e serviços de terceiros: - 18,7%
Gastos com Pessoal: -0,35%
Outros Gastos e Perdas: +22,7%
Juros: - 41%
As amortizações mantiveram-se com um acréscimo de 2%.
Estrutura de Gastos Percentual

No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apesenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o respetivo nº de
efetivos.

Itens
Gastos com Pessoal
Nº Médio de Pessoas
Gasto Médio por Pessoa

PERÍODO
Dez 2017

Dez 2018

1.515.241€

Dez 2019

1.840.670€

1.834.377€

114

115

115

13.291€

16.005€

15.951€

Relativamente ao decréscimo de 6 mil euros de gastos com pessoal em 2019, podemos dizer que o facto deve-se a alguns
colaboradores mais antigos terem pedido licença sem vencimento e outros estiveram de baixa. Os colaboradores
contratados para substituir os trabalhadores em falta auferiram vencimentos inferiores devido à menor antiguidade.
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Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os
seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.

É evidente a melhoria do EBTDA e consequente resultado liquido. Em resultado da sua atividade, a posição financeira
da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais
indicadores de autonomia financeira e endividamento:

Naturalmente, os indicadores financeiros apresentam uma evolução positiva de 2018, para 2019.

4 - Balanço

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes itens de
balanço:
Itens
Ativo não corrente
Ativo corrente
Total ativo
Capital Próprio
Passivo corrente
Total Capital Próprio e Passivo

PERÍODO
Dez 2017

Dez 2018

Dez 2019

1.482.959,51

1.436.937,26

1.384.173,99

588.123,61

580.249,62

590.466,68

2.071.083,12

2.017.186,88

1.974.640,67

1.677.142,05

1.653.094,69

1.653.706,38

393.941,07

364.092,19

320.934,29

2.071.083,12

2.017.186,88

1.974.640,67

A Cooperativa exerceu a sua atividade num contexto de Respostas Sociais e Serviço, como é referido no relatório de
atividades. Este atendimento está inscrito com diferentes CAE’s, nomeadamente:
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Resposta social ou serviço

85100

Educação Pré-escolar

PE

95591

Formação profissional

CRPC

56290

Outras atividades de serviço de refeições

Cantina

81300

Atividades de plantação e manutenção de jardins

Jardim Engomado

87302

Atividade de apoio social para pessoas com deficiência com alojamento

RUR

88910

Atividades de cuidados para crianças sem alojamento

CR; STIP; CAI

88102

Atividade de apoio social para pessoas com deficiência sem alojamento

CAO

5 - Proposta de Aplicação dos Resultados
A Cercizimbra no período económico findo em 2019 realizou um resultado líquido de 37.145,55€. Segundo o nº2 e 4 do artigo 38º e
39º dos estatutos da Cercizimbra, propomos a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte:
1)

Reserva legal destinada a cobrir eventuais perdas de exercício no valor de 12.000,00€ (doze mil euros), correspondente a
32,7% do excedente líquido do ano.

2)

Reinvestimento para prossecução dos objetivos da Cooperativa no valor de 20.000,00€ (vinte mil euros),correspondente a
53,84% do excedente líquido do ano.

3)

Reserva para educação e formação no valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), correspondente a 13,46% do excedente líquido do
ano.

6 - Expetativas Futuras

6.1 - Cenário macroeconómico
No World Economic Outlook de Janeiro, o FMI prevê um crescimento global de 3,3% para 2020 e de 3,4% para 2021,
reflexo de uma melhoria da performance em muitos dos países emergentes na América Latina e no Médio Oriente, ainda
assim notando alguma resiliência na atividade económica de alguns países emergentes e em desenvolvimento, como o
Brasil, a Índia, México, Rússia e Turquia, bem como uma desaceleração da atividade económica na China que, apesar dos
esforços em relação às negociações comerciais com os Estados Unidos, não deverá ser suficiente para que no curto prazo
consiga melhorar o seu desempenho económico, prevendo-se então um crescimento de 6,0% em 2020 e de 5,8% em
2021. Nas economias avançadas, o FMI prevê que o crescimento se situe nos 1,6% durante este e o próximo ano. No
longo prazo, é previsto um crescimento mais tímido, apontado pelo ritmo mais moderado da produção, sobretudo devido
ao enfraquecimento da força laboral, por via do envelhecimento da população. Em relação ao comércio, o FMI aponta
para uma melhoria na atividade produtiva e nas trocas comerciais em geral, reflexo da estabilização das políticas
monetárias, das expetativas positivas sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, e da diminuição
do receio de uma não negociação do Brexit. Contudo, ainda existem riscos de retorno associados que poderão alterar os
dados macroeconómicos globais, nomeadamente as tensões entre os Estados Unidos e o Irão, que poderão comprometer
o fornecimento global de petróleo. As expectativas implícitas nos mercados de futuros apontam para novas reduções do
preço do petróleo em 2020 e 2021, para -7% e -4%, respetivamente, devendo posteriormente estabilizar em 2022.
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Sobre a União Europeia, as perspetivas do crescimento global são frágeis Uma diminuição na intensidade do comércio,
em conjunto com níveis baixos de produtividade, poderá causar um impacto negativo na posição da Europa num mundo
que está a definir-se pelas rivalidades entre os Estados Unidos e a China. Neste sentido, alguns analistas temem um
período de queda do crescimento, bem como de um aumento da inflação, associado à queda da produção e ao
envelhecimento da população – até 2024 estima-se que numa grande parte dos países membros a força de trabalho caia
para mais de 3% e que em 2060 essa queda seja de 12% face ao verificado atualmente.
Estes níveis, em combinação com décadas de declínio da produtividade, colocam uma pressão no crescimento potencial
da economia europeia. Assim, o seu crescimento irá depender do esforço dos setores domésticos, que irão ser
favorecidos pelo aumento dos salários no mercado de trabalho, assim como pelas melhores condições de financiamento
e, em alguns estados membros, de algumas medidas fiscais.
Para este e o próximo ano a Comissão Europeia aponta para a continuidade da expansão económica, prevendo para a
EA19 um PIB de 1,2% e 1,3%, respetivamente.
As taxas de juro a curto prazo da EA19 deverão manter-se em níveis historicamente baixos até 2024, sobretudo devido
ao adiamento das expetativas de mercado quanto a uma subida das taxas de juro diretoras do BCE, em especial após o
conjunto de medidas adotadas em setembro. A Euribor a 3 meses deverá permanecer em níveis próximos de -0,4% até
2024 e a taxa de juro implícita da dívida pública deverá permanecer estável a 2,6%. Quanto ao mercado cambial, a
manutenção da taxa de câmbio implica uma depreciação do euro para 2020, tanto em termos nominais efetivos como
face ao dólar.
Quanto à inflação, a Comissão Europeia não prevê grandes flutuações, devendo situar-se nos 1,2% em 2020 na EA19 e
aumentar para 1,3% no ano seguinte, e na EU28 de 1,5% para 1,7% no mesmo período.
Os saldos orçamentais dos países deverão deteriorar-se ligeiramente neste e no próximo ano, devido sobretudo a um
enfraquecimento de políticas fiscais nalguns estados membros, incluindo políticas fiscais expansionistas. Ainda assim,
prevê-se que as finanças públicas europeias continuem a beneficiar de baixas taxas de juro, prevendo-se também a
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continuação do decréscimo da dívida pública agregada da EA19, para 85,1% em 2020 e 84,1% em 2021, segundo dados
da Comissão Europeia. Para a Europa, o maior risco no curto prazo centra-se nas negociações do Brexit. O aumento das
tensões comerciais e da incerteza associada, poderá levar ao enfraquecimento do investimento. Também se denota um
risco associado ao enfraquecimento dos setores comercial e produtivo, que poderá arrastar-se para os restantes setores
mais rápido e com maior impacto do que o previsto, nomeadamente para o setor dos serviços.
Um fator positivo ao crescimento da zona euro seria o investimento em políticas fiscais expansionistas em alguns dos
países membros. Considerando um horizonte mais precário, e com um nível de riscos elevado, as políticas fiscais deverão
ter um papel mais ativo, principalmente nos países onde a atividade enfraqueceu ou poderá desacelerar de forma
considerável.
Os países terão de cooperar na resolução dos problemas comerciais e quebrar as barreiras recentemente impostas. Terão
também de trabalhar em conjunto no tocante às emissões de gases de estufa e do aumento das temperaturas globais.
No geral, todas as economias deverão priorizar o crescimento económico, melhorar a inclusão e reforçar a resiliência,
aplicando políticas estruturais com foco na abertura e flexibilização dos mercados, de forma a melhor ajustarem os
choques ao crescimento a médio prazo, mitigando também as discrepâncias entre países e encorajando a convergência
entre os mesmos.
6.2 - Cenário Interno
Segundo projeções do Banco de Portugal, com um horizonte até 2022, apontam para uma trajetória de desaceleração
da atividade económica, onde se prevê um crescimento de 1,7% para 2020 e de 1,6% em 2021 e 2022, ainda assim
superior ao da média da EA19. Esta evolução corresponde a um processo de maturação do ciclo económico, traduzindose numa aproximação do ritmo de crescimento potencial.
O principal contributo para este crescimento será dado pela procura interna, apesar de se tornar progressivamente
menor, reduzindo-se para 1,1% em 2022, bem como pelo aumento das exportações, mas também a verificar-se um
decréscimo do seu contributo, em parte devido ao fraco dinamismo do comércio mundial. Para 2020, o Banco de Portugal
prevê uma taxa de crescimento das exportações de 2,6%, aumentando ligeiramente no restante horizonte de projeção,
devendo situar-se nos 3% em 2022. Contudo, existe um forte risco associado a estas projeções, devido à incerteza que
rodeia o comércio mundial.
Apesar desta evolução das exportações, continuará a verificar-se um défice da balança de bens e serviços, pois continuará
a registar-se um crescimento das importações superior ao das exportações. Contudo, as importações deverão apresentar
uma trajetória de progressiva desaceleração, devendo situar-se nos 3,9% em 2022, devido sobretudo à redução do
contributo do investimento, reflexo também da desaceleração da FBCF empresarial. Já a balança corrente e de capital
irá manter-se, em média, com um saldo excedentário durante o horizonte de projeção.
Em termos líquidos, tanto o consumo privado como o consumo público assumem um menor peso no PIB, sendo que para
o primeiro o Banco de Portugal projeta uma desaceleração gradual ao longo do período de projeção, devendo situar-se
nos 1,7% em 2022, em consonância com a trajetória do rendimento disponível.
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Quanto ao emprego, este deverá continuar a crescer, embora a um ritmo progressivamente mais moderado, resultado
da maturação do ciclo económico, que contribuirá para a limitação da oferta de trabalho. Quanto à taxa de desemprego,
também deverá continuar a sua trajetória descendente durante o horizonte de projeção, prevendo que se situe nos 5,6%
em 2022, o valor mais baixo verificado desde 2003. O crescimento do emprego reflete em especial a absorção de
trabalhadores desempregados e o ligeiro aumento da população ativa, não obstante a continuação da tendência
ligeiramente descendente da população total, que irá beneficiar do aumento da taxa de participação feminina, bem como
do aumento da idade média de reforma e do saldo positivo dos fluxos migratórios.
No horizonte de projeção, antecipa-se um crescimento médio dos salários nominais de 3,1%, influenciado pela
atualização do salário mínimo e, relativamente ao setor público, pelo descongelamento gradual das progressões salariais
na administração pública.
Neste contexto de limitações ao crescimento do emprego, é crucial aumentar a produtividade. O produto por trabalhador
continua a ser inferior aos níveis médios da EA19, o que está associado aos níveis de escolaridade e de capital por
trabalhador relativamente baixos.
Quanto à balança de capital, em 2021 o seu saldo será afetado pela devolução por parte do Fundo Europeu de
Estabilização Financeira de montantes pagos por Portugal no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira.
Os riscos que poderão alterar estas projeções são maioritariamente externos, nomeadamente a possível intensificação
das tensões protecionistas. O Banco de Portugal aponta também a transmissão da fraqueza do setor industrial para os
restantes setores de atividade.
O crescimento potencial da economia portuguesa permanece condicionado por constrangimentos ao crescimento dos
fatores produtivos e ao aumento da produtividade, sendo de referir a evolução demográfica adversa, os elevados níveis
de endividamento, os quais limitam o investimento, e os baixos níveis de capital humano.
6.3 - Evolução previsível da Cercizimbra
Perante o cenário macroeconómico apresentado e a situação da economia nacional, prevê-se que num futuro próximo
a Cercizimbra tenha de encarar a sua atividade como produto.
Com um mercado cada vez mais instável e competitivo em todos os segmentos, as instituições não escapam a esta
turbulência. Surge, então, a necessidade de repensar a nossa posição no meio, dado que, especialmente neste setor
todas as ações são fruto de difíceis decisões a serem tomadas.
As novas ferramentas de gestão, utilizadas pelas empresas de mercado, são extremamente uteis nas empresas sem fins
lucrativos, de forma a desenvolvermos as nossas próprias técnicas de auto sustentabilidade.
Uma das ferramentas mais importantes é elaboração de um bom Plano Estratégico, dado que contribui para a adequação
às reais necessidades da cooperativa e da comunidade. Desta forma, quando o planeamento é usado de forma correta,
pouco a pouco vamos construindo o método completo e ideal para a nossa organização, é fundamental saber quais são
os pontos negativos e positivos das atividades da instituição enquanto empresa.
A equipa/pessoas responsáveis pelo planeamento precisam responder a duas perguntas essenciais: . “Onde estamos?”,
referindo-se à atual situação da instituição, e “Estamos preparados para sair de onde estamos? ”, esta última questão diz
respeito à necessidade de melhorias, dos avanços pretendidos pela instituição. Se a resposta for positiva, está na altura
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começar potenciar o crescimento, elaborar objetivos, criar metas, medir resultados., se por seu lado for negativa, é um
sinal de que a instituição tem questões mais importantes a serem resolvidas antes de caminhar para novos objetivos.
Está na hora de se trabalhar sobre os problemas/ questões que podem ser vitais para o futuro da nossa Organização.
Para obtermos uma visão geral sobre o posicionamento da Cercizimbra e para onde podemos projetá-la, é necessário
identificar quais são os pontos fracos e fortes, assim como as oportunidades e ameaças presentes na rotina da instituição.
Se efetuarmos uma boa análise a nossa organização estará melhor preparada para definir qual a relevância e a prioridade
de cada uma das suas necessidades.
É possível dizer que existe um tipo de concorrência entre as instituições do Terceiro Setor, principalmente nas respostas
sociais de apoio à infância e à formção. Nesta “competição” as organizações pela sua coerência, experiência, inovação e
excelência no planeamento destacam-se das demais.
Devemos pensar que planear é como usar um filtro, que irá categorizar de forma adequada os processos que precisam
ser melhorados para que Cercizimbra continue a realizar grandes feitos!
De uma foram geral podemos dizer que o Planeamento é uma ferramenta catalisadora e que proporciona a sensibilidade
para identificar, ao longo do tempo, ações necessárias para enfrentar estrangulamentos e desafios institucionais que
devem ser vencidos. Estes desafios prendem-se com a capacidade de visão clara dos objetivos e estratégias
persecutórias.
Assim podemos dizer que a Cercizimbra precisa de se profissionalizar, tendo a consciência e a clareza do que pretende
potenciar o “produto”, enquanto projeto coletivo percebido por todos, conferindo coerência ao exercício das escolhas,
fundamentalmente para a integridade e sucesso dos objetivos traçados .
A Cercizimbra aposta na continuação de um reforço da política de formação, decantada da visão estratégica e junto dos
colaboradores aquando da reuniões de consenso (reuniões com a chefia direta).
A reflexão da organizacional como um todo, a sua relação com o ambiente e comunidade, numa perspetiva de futuro,
adquire uma nova mentalidade social empreendedora, de empoderamento do Planeamento Estratégico no seu
cotidiano.
7 - Outras Informações

A Cercizimbra não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional. Após o termo do exercício não ocorreram
factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do
período económico de 2019.
Não foram realizados negócios entre a Cercizimbra e os seus órgãos de gestão., não lhes foram concedidos quaisquer
empréstimos .
A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição
financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de
prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente
suportados pela entidade.
Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal, assim como não existem dívidas em mora perante a
segurança social.
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8 - Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular aos clientes,
Associados, Entidades oficiais e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas
atividades.
Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e
continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade da Cercizimbra.
9 – Anexos às demonstrações financeiras

Ver PDF anexos que contêm –

1) Anexos às demonstrações financeiras;
2) Balanço;
4) Demonstração de resultados;
5) Demonstração de fluxos de caixa;

Sesimbra, 10 de Março de 2020
O Conselho de Administração
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