RELATÓRI0 de CONTASdoEXERCÍCiO de 2020
O ano de 2020 foi um ano em que a exploração foi atípica, fruto da situação de pandemia em que
Vivemos, não nos permitindo apresentar o relatório habitual, abordando todas as atividades

realizadas na Asfita, porque as mesmas não foram realizadas.
A situação vivida permitiu-nos apenas prestar o Serviço de Apoio Domiciliário, por vezes normal e por
vezes em mínimos, já que o Centro de Dia fechou várias vezes, ou por imposição legal ou por

contágio de colaboradoras e clientes.
E de salientar que o Serviço de Apoio Domiciliário, no corrente ano aumentou praticamente para o

dobro de clientes, acarretando também um aumento de despesas com pessoal e viaturas.
Apesar de todos os problemas vividos o resultado do exercício de 2020 é positivo em 5.985,46 euros,
já deduzido das Depreciações e Amortizações correntes no valor de ¬ 24.661,01.
Este resultado deve-se a fatores externos à exploração corrente, como ajudas da Câmara Municipal
da Murtosa e Junta de Freguesia da Torreira, pagamentos da Segurança Social, que manteve os
valores mensais do Centro de Dia, com base nos valores de fevereiro e como se o Centro estivesse
em funcionamento.

Além destas ajudas foi possível ainda contar com o Lay-Off, em alguns meses, cobrindo o tempo de
não trabalho das colaboradoras, bem como poder contratar pessoal através do Programa Mareess,

cabendo à instituição o pagamento de apenas 10% do valor dos salários, com a exclusão da TSU.
Sem estas ajudas a Asfita teria fechado as suas portas pois foi-lhe impossível desenvolver, a sua

atividade e as habituais atividades de angariação de fundos, que complementam os resultados da
atividade normal.
Apesar de toda a dificuldade foi possivel desenvolver normalmente a atividade de Recolha de Sangue
que apresentou resultados ligeiramente superiores ao ano anterior.
Também a colaboração com a Paróquia se manteve, continuando a serem cedidas duas salas para a
catequese.
Esperamos que o ano de 2021 nos traga melhores condições de forma a garantir a normalidade da
nossa atividade.
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