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Em cumprimento com as disposições legais e estatutárias, a Direção da Associação Dignitude submete à 

apreciação da Assembleia Geral de Associados o presente documento contendo o Relatório e Contas 

relativo ao exercício de 2020. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Associação Dignitude é uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), fundada a 4 

de novembro de 2015 que, de forma inovadora, junta entidades do setor social e do setor da 

saúde com a missão principal de desenvolver programas solidários que promovam a qualidade de 

vida e o bem-estar das pessoas. 

 

Os Associados Promotores da Dignitude são a Cáritas Portuguesa, a Plataforma Saúde em 

Diálogo, a Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica e a Associação Nacional das 

Farmácias. Juntaram-se, posteriormente, através de parcerias institucionais, a União das 

Misericórdias Portuguesas, a CNIS – Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, a 

Associação de Farmácias de Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

 

Esta IPSS tem ainda como seus Associados fundadores personalidades tão relevantes da vida 

pública portuguesa como o General Ramalho Eanes, a Dr.ª Maria de Belém Roseira, o Dr. João 

Cordeiro, o Dr. João Silveira, o Professor Carvalho Guerra e os saudosos Dr. António Arnaut e 

Professora Dra. Maria Odette Santos Ferreira. 

 

O primeiro projeto desenvolvido pela Dignitude é o Programa abem: Rede Solidária do 

Medicamento, que visa garantir o acesso aos medicamentos prescritos a todas as pessoas que 

deles necessitem, removendo barreiras económicas e sociais noa grupos populacionais menos 

favorecidos. 

 

A execução deste Programa assenta na articulação entre uma rede de entidades referenciadoras 

locais (IPSS e Autarquias, entre outras), responsáveis pela identificação, avaliação e 

referenciação de beneficiários, e a Associação Dignitude, permitindo o acesso ao medicamento de 

forma digna, por parte da população carenciada, utilizando para isso a rede de farmácias 

existentes no país. Tendo em vista apoiar os beneficiários, foi criado o Fundo Solidário abem:, 

onde são integrados todos os donativos destinados ao Programa abem:.  

 

Desde 2018, fruto também do financiamento parcial concedido pela Portugal Inovação Social, 

iniciou-se um período de crescimento e consolidação do Programa por todo o território nacional. 

 

Em 2020, face à Pandemia COVID-19 motivada pelo SARS-CoV-2, o Programa abem: Rede 

Solidária do Medicamento alargou o seu âmbito de ação através da Emergência abem: COVID-

19. Esta onda de solidariedade permitiu apoiar no acesso aos medicamentos, produtos e serviços 

de saúde pessoas vulneráveis devido à pandemia provocada pela COVID-19. Continuámos a 

aumentar o número de famílias apoiadas, dando assim resposta a cada vez mais casos com 

comprovada necessidade de auxílio no acesso ao medicamento. 

 



 
 
 
 

5 
Rua Venâncio Rodrigues, n.º12 – 3000-409 Coimbra 

NIPC: 513 696 628 
 

 
 

A atividade desenvolvida pela equipa afeta à Associação Dignitude desdobrou-se, assim, em dois 

programas:  o Programa abem:, a que podemos chamar o programa regular, e o programa 

Emergência abem: COVID-19 concebido para fazer face a circunstâncias inesperadas e 

despoletadoras de novas realidades sociais carecidas de apoio em moldes diferentes. 

 

 

2. PARCERIAS 

 

Esta área de trabalho foi a primeira a ser desenvolvida pela Associação Dignitude e tem como 

objetivo estabelecer a articulação com entidades referenciadoras de suporte à identificação, 

avaliação e referenciação dos agregados familiares mais carenciados, no âmbito do Programa 

abem: Rede Solidária do Medicamento e de outros programas criados em parceria com a missão 

de promover a qualidade de vida e o bem-estar dos portugueses.  

 

As parcerias locais foram sendo estabelecidas como resposta às solicitações das entidades que 

pretendiam integrar o Programa abem: Rede solidária do Medicamento, ou para atingir o objetivo 

de expansão do mesmo a todo o território nacional. 

 

No final de 2019, no âmbito do Programa abem:, estavam ativos protocolos com 159 entidades 

referenciadoras, presentes em 142 concelhos. 

 

No final de 2020, integravam no Programa abem: 200 entidades referenciadoras, presentes em 

164 concelhos de 18 distritos do Continente e das Regiões Autónomas.  

 

 
 



 
 
 
 

6 
Rua Venâncio Rodrigues, n.º12 – 3000-409 Coimbra 

NIPC: 513 696 628 
 

 
 

Assim, em 2020 foram protocoladas 43 novas parcerias (em 2019: tinham sido protocoladas 49 

parcerias):  

 

Janeiro (1) 

Junta de Freguesia de Cacia – 09/01/2020  

 

Fevereiro (6) 

Município de Alcobaça – 03/02/2020 

Freguesia de Algueirão-Mem Martins – 06/02/2020 

Município de Estarreja – 12/02/2020 

União de Freguesias de Mouçós/Lamares – 13/02/2020 

Município de Pombal – 27/02/2020 

Município do Sabugal – 27/02/2020 

 

Março (3) 

Junta de Freguesia de Barcarena – 02/03/2020 

Conferência de S. Cipriano de Paços de Brandão – 04/03/2020 

Santa Casa da Misericórdia de Loures – 20/03/2020 

 

Abril (2) 

Município de Vila Pouca de Aguiar – 02/04/2020 

Município da Maia – 13/04/2020 

 

Maio (7) 

Centro Social Paroquial São Sebastião – 04/05/2020 

GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos – 07/05/2020 

Cáritas Paroquial da Cova da Piedade – 20/05/2020 

Município de Tavira  – 21/05/2020 

Município de Almada – 26/05/2020 

Município de Fornos de Algodres – 27/05/2020 

Município de Ponta Delgada – 28/05/2020 

 

Junho (4) 

Município de Nelas – 02/06/2020 

Município de Vila Nova de Famalicão – 16/06/2020 

Município de Loures – 18/06/2020 

Município das Lajes das Flores – 18/06/2020 

 

Julho (4) 

Município de Penedono – 06/07/2020 

Município de Tabuaço – 10/07/2020 
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Município de Sobral de Monte Agraço – 17/07/2020 

Município de Arronches – 21/07/2020 

 

Agosto (2) 

Município de Penamacor – 03/08/2020 

Município de Águeda – 18/08/2020 

 

Setembro (5) 

Junta de Freguesia do Bonfim – 03/09/2020 

Centro Social e Paroquial de Santo André – 23/09/2020 

Associação O Ninho da Mariazinha – 24/09/2020 

Junta de Freguesia de Figueira dos Cavaleiros – 29/09/2020 

Freguesia de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas – 30/09/2020 

 

Outubro (4) 

Junta de Freguesia de São Bernardo – 13/10/2020 

Cáritas Paroquial de Sever do Vouga – 14/10/2020 

Município de Montemor-o-Velho – 19/10/2020 

Distrito 115 Centro Sul Lion’s Clubs – 28/10/2020 

 

Novembro (2) 

Município de Viseu – 12/11/2020 

Município de Peso da Régua – 13/11/2020 

 

Dezembro (3) 

Município de Salvaterra de Magos – 02/12/2020 

Junta de Freguesia de Ouca – 03/12/2020 

Município de Penacova – 22/12/2020 

 

Para atingirmos estes números, foram realizadas 132 reuniões de parcerias e 9 cerimónias 

públicas de assinatura de protocolos. 

Face à situação pandémica SARS-COV-2, dinamizamos a realização de reuniões por meios 

telemáticos. 

 

Entendeu-se, ainda, potenciar o programa enquanto veículo de aprofundamento da literacia em 

saúde junto dos beneficiários abem: que passaram a receber um folheto informativo do Programa 

abem:. Este contém as normas de funcionamento do abem:, assim como promove o usos 

responsável do medicamento e a correta eliminação de medicamentos fora de uso ou prazo. 

 

Concluímos o ano de 2020 a apoiar 18.834 beneficiários (em 2019: 12.190 beneficiários), 

integrados em 10.564 famílias (em 2019: 6.666 famílias), tendo sido já dispensadas, desde o inicio 
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do programa, 828.182 embalagens de medicamentos no âmbito do Programa abem: (acumulado 

em 2019: 418.930 embalagens de medicamentos).  

 

 
 

 

 

 

3. FARMÁCIAS ABEM: 

 

A dinamização do Programa abem: exige a realização de formações às equipas técnicas das 

farmácias, de modo a que estas conheçam o seu modo de funcionamento bem como todas as 

suas componentes, tais como as regras de comparticipação. Assim, durante o ano de 2020, 

sempre que se formalizou um protocolo de parceria, foram contactadas todas as farmácias locais, 

essencialmente por meios telemáticos, para ser prestada a formação necessária. 

 

A 31 de dezembro de 2020, integravam o projeto 973 Farmácias abem: (em 2019: 758 farmácias), 

às quais os beneficiários podem dirigir-se livremente para aceder aos medicamentos abrangidos 

pelo Programa abem:. 
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4. AVALIAÇÕES PERIÓDICAS DO PROGRAMA 

 

Com o objetivo de realizar avaliações periódicas do Programa abem:, foram construídos 

indicadores para a sua avaliação trimestral através da recolha dos dados necessários à 

apresentação objetiva da sua evolução. 

Estes indicadores foram analisados por uma empresa de referência em Estudos de Avaliação do 

Medicamento e da Saúde em Portugal, mais concretamente pelo Centro de Estudos e Avaliação 

em Saúde - CEFAR. 

 

Adicionalmente, por forma a fazer cumprir o Manual de Regras do Programa abem:, 

nomeadamente a avaliação da utilização dos benefícios, a promoção do uso responsável do 

medicamento e do apoio concedido, todos os meses são analisados os consumos dos 

beneficiários abem:. Na sequência desta análise estatística, são identificados alertas referentes 

aos padrões de consumo dos beneficiários incluídos no Programa abem:. 

 

Através destes alertas é realizada uma análise detalhada pela Dignitude, tendo a mesma por base 

o número de embalagens adquiridas e a posologia máxima dos respetivos medicamentos. Nas 

situações que carecem de esclarecimento, são elaborados relatórios que posteriormente são 

remetidos para as entidades referenciadoras respetivas, para que possam avaliar e esclarecer os 

consumos junto dos beneficiários. 

 

 

5. AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA  

 

Em 2019, o consórcio integrado pelo CEMBE da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Lisboa, do CEA da Catolica Lisbon School of Business and Economics e do CEFAR da 

Associação Nacional das Farmácias efetuou um estudo do impacto do Programa abem:, com o 

objetivo de estimar os ganhos sociais gerados, nomeadamente através dos efeitos no bem-estar 

dos beneficiários, no período de maio de 2016 a setembro de 2018. 

 

O Prof. Miguel Gouveia foi o responsável pelo Estudo, no qual o efeito no bem-estar foi medido de 

acordo com duas perspetivas. A primeira perspetiva media o impacto na prevalência, intensidade 

e severidade da pobreza nos agregados familiares. A segunda perspetiva media o impacto na 

ocorrência de situações com despesas catastróficas em saúde. Com esta abordagem 

relativamente à avaliação do valor solidário baseado em necessidades em saúde, o impacto do 

Programa abem: demonstrou a mais valia no contexto solidário, uma vez que se conclui que 

foram reduzidas, substancialmente, as medidas de intensidade e de severidade da pobreza. 

Comprova-se, assim, cientificamente, a extraordinária importância do Programa abem:. 

 

Com base neste Estudo, no dia 11 de junho de 2020 foi publicado no jornal “Observador” um 

artigo de opinião, por Miguel Gouveia e Inês Teixeira, intitulado “abem: da saúde de todos, 
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contributo no combate à pobreza”. Em novembro de 2020, foi também apresentado no XIV 

Congresso Mundial dos Farmacêuticos de Língua Portuguesa um póster intitulado “Measuring the 

value of solidarity based on health needs the impact of abem program”. 

 

 

 

6. EMERGÊNCIA ABEM: COVID-19 

 

Em virtude da pandemia COVID-19, o abem: teve de se adaptar a condições extraordinárias, 

garantindo uma resposta eficiente. Este grande problema de saúde gerou um enorme problema 

social. Os números são alarmantes, perspetivando-se um contínuo aumento da necessidade do 

apoio no acesso à medicação em consequência da crise. Milhares de famílias vivem com 

amargura o presente e a incerteza do seu futuro: perderam os seus empregos, viram os seus 

rendimentos diminuídos ou ficaram mesmo impossibilitadas de trabalhar. As sequelas desta 

situação ainda estão longe de poder ser avaliadas em toda a sua extensão. Estas pessoas 

precisam do nosso apoio para acederem aos bens de saúde de que necessitam para viver. 

 

A Emergência abem: COVID-19 foi ativada para dar resposta às pessoas mais vulneráveis nesta 

situação de pandemia, apoiando-as no acesso a medicamentos, produtos e serviços de saúde a 

quem mais precisa. 

 

A Emergência abem: COVID-19 começou por ativar a rede de parceiros locais abem:  entidades 

referenciadoras e farmácias, de modo a agilizar a entrega dos medicamentos no domicílio dos 

beneficiários abem: inseridos nos grupos de maior risco e vulnerabilidade face à doença. 

Estiveram envolvidas nesta ação 169 entidades referenciadoras e 822 farmácias abem:. 

 

Numa segunda fase, quase em simultâneo, alargou-se o apoio no acesso a medicamentos, 

produtos e serviços de saúde a pessoas cujas dificuldades resultavam do grave contexto atual: 

pessoas que perderam o emprego ou viram os seus rendimentos diminuídos. Os dados desta 

ação reportados a final de dezembro de 2020 são 1.016 beneficiários apoiados e 45 parcerias 

protocoladas. 

  

Na terceira fase da Emergência abem: COVID-19 ajudámos ainda doentes que careciam de 

terapêutica de dispensa hospitalar, apoiando a distribuição dos medicamentos até à farmácia mais 

próxima ou em casa do doente crónico, através da “Operação Luz Verde”.  

Foi assim decidido que nesta fase de emergência as despesas de distribuição destes 

medicamentos hospitalares pelo país, uma vez que os hospitais não tinham capacidade financeira 

para assumir essa mesma distribuição, seriam financiadas solidariamente através da Conta da 

Emergência abem: COVID-19. 

Juntos conseguimos apoiar 14.804 entregas de medicamentos hospitalares e estiveram 2.296 

farmácias envolvidas. 
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Esta operação logística representou um custo total 86.429,75€ (mais IVA), sendo que, após 

deliberação em sede da ADIFA – Associação de Distribuidores Farmacêuticos, os associados da 

ADIFA decidiram suportar 33,3% da despesa, correspondendo ao contributo solidário do sector. 

Assim, esta iniciativa de apoio na entrega de medicamentos hospitalares a doentes crónicos 

resultou num encargo efetivo para a Associação de 57.619,83€ (mais IVA) - que corresponde a 

70.872,39€ (com IVA incluído à taxa legal em vigor). 

 

Por último, e dado que a pandemia COVID-19 não só se manteve como se agravou na época de 

gripe sazonal, foi dinamizado o “Programa Vacinação SNS Local”. 

Esta iniciativa “Programa Vacinação SNS Local”, teve início no dia 19 de outubro, com o objetivo 

de promover um aumento da cobertura vacinal contra a gripe junto da população mais frágil e 

vulnerável. A sua concretização resultou da comunhão de esforços entre o Estado, autarquias, 

farmácias e a Associação Dignitude.  

Assim, os utentes maiores de 65 anos puderam vacinar-se gratuitamente contra a gripe, tendo 

sido administradas cerca de 200.000 vacinas do contingente SNS. Neste âmbito, foram criadas 

parcerias com 108 municípios e 2.296 farmácias. 

 

A conta Emergência abem: COVID-19 arrancou com um primeiro donativo da Associação 

Dignitude e da Fundação AGEAS, no valor de 25.515,58€. Desenvolveram, seguidamente, 

esforços de angariação de fundos para esta iniciativa. 

 

 

7. ANGARIAÇÃO DE FUNDOS 

 

Em 2020, consequência da pandemia, nesta área como nas demais áreas da Dignitude, foi 

necessária uma enorme capacidade de transformação e adaptação, requerendo a revisão de 

estratégias de curto prazo, mas também do próprio modelo de abordagem utilizado, para garantir 

a sustentabilidade do Fundo Solidário abem:. 

 

Iniciámos o ano, com o propósito de aumentar as receitas do fundo e a notoriedade e 

envolvimento das empresas, tendo para isso reforçado a Estratégia de Angariação de Fundos, 

visando a concretização dos objetivos definidos: angariar donativos de Grandes Empresas, 

fidelizar os doadores regulares e recuperar contactos realizados assim como angariar novos 

contactos. 

 

Nesse sentido, foi implementada uma nova abordagem às Empresas, alinhada com a “Agenda 

2030”, posicionando o Programa abem: como uma resposta aos desafios dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

Este alinhamento do Programa abem:, pareceu-nos ser crítico uma vez que, às Empresas, cabe 

enquanto agentes fundamentais de mudança, alinhar as suas estratégias de negócio com as 
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prioridades elencadas nos ODS, podendo desta forma, se assim o entenderem, gerar impacto 

social positivo ao lado do abem:. 

 

Em resumo, este foi um ano muito exigente, de criatividade acrescida para continuar a garantir a 

sustentabilidade do Fundo Solidário abem: e, em simultâneo, conseguirmos alavancar a nova 

Conta Emergência abem: COVID-19, criada para dar resposta aos gravíssimos problemas sociais 

gerados por esta pandemia.  

 

A nossa causa tornou-se ainda mais premente, mas não foi fácil chegar junto das Empresas e dos 

seus colaboradores, dado que a comunicação à distância não flui naturalmente da mesma forma 

que a comunicação interpessoal presencial. Enfrentámos grandes desafios, mas também grandes 

oportunidades na comunicação do Programa abem:, para conseguirmos diferenciá-lo no meio do 

enorme volume de solicitações que caíram sobre as Empresas. 

Finalmente, em termos de angariações, durante o ano de 2020, foi possível fidelizar o caminho 

com as Empresas parceiras abem:, como também foi possível chegar a novas Empresas da área 

da saúde e outros setores através do movimento solidário Emergência abem: COVID-19. Em 

termos de resultados totais, de acordo com a aplicação do plano estratégico, durante o ano de 

2020 angariámos para o Fundo Solidário abem:, e para a Conta Emergência abem: COVID-19, 

donativos de 33 empresas.       

 

O Comité de Angariação de Fundos prosseguiu em 2020, a atividade que tem vindo a desenvolver 

ao longo destes 3 anos, ou seja, um trabalho de excelência que tem permitido reforçar o 

crescimento do Programa abem:. No que se refere às reuniões anualmente previstas do Comité 

de Angariação de Fundos, em consequência da situação pandémica, teve que ser cancelada a 

primeira reunião. Realizou-se, assim, apenas uma reunião do Comité de Fundraising, no dia 3 de 

setembro, através de meios telemáticos (sistema de videoconferência). 

 

Durante o ano de 2020 foram realizadas as seguintes atividades de angariação de fundos: 

 

i. Campanha de Consignação de IRS 

A Dignitude promoveu a sua já habitual Campanha de Consignação de IRS a favor do 

Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 

Em virtude do surgimento da pandemia e das medidas de segurança e confinamento 

implementadas no país, teve que ser adaptada toda a estratégia à esfera digital. Deste 

modo, a Campanha em apreço foi divulgada junto dos colaboradores de empresas 

doadoras, Associados Dignitude, farmácias, associações académicas e cidadãos 

individuais via redes sociais, website abem: e newsletter abem:. 

Toda a comunicação teve como objetivo convidar a população a consignar o seu IRS a 

favor da Associação Dignitude, promotora do Programa abem: Rede Solidária do 

Medicamento. 
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Referente à consignação de IRS de 2019, denominada “3ª Campanha de Consignação de 

IRS”, a única entregue até à data pelas Finanças uma vez que existe um desfasamento 

temporal, totalizámos o montante de 52.782,62€ consignados (em IRS 2018: 47.535,44€) 

consignados, os quais foram totalmente incorporados no Fundo Solidário abem:. 

 

ii. Leilão Solidário de uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo 

Decorreu entre os dias 22 junho e 6 de julho de 2020 um leilão solidário de uma camisola 

autografada pelo futebolista português, Cristiano Ronaldo, a favor da Emergência abem: 

COVID-19. Este leilão foi realizado na plataforma eSolidar e permitiu angariar 3.520€. 

 

A par da angariação de fundos, também esta iniciativa foi importante para aumentar a 

notoriedade do Programa abem:, uma vez que permitiu a sua presença em diversos 

formatos televisivos, assim como na imprensa escrita. 

 

 

iii. Brindar abem: 

Devido à pandemia COVID-19, alguns eventos e campanhas de angariação de fundos 

ficaram comprometidos, pelo que a Dignitude desenvolveu o Brindar abem:, uma 

experiência solidária para ajudar quem mais precisa no acesso à saúde. 

Foi, para esse efeito, estabelecida uma parceria com a Casa Ermelinda Freitas e a Chef 

Susana Felicidade, sendo cada Brinde abem: constituído por uma garrafa de Dona 

Ermelinda Reserva Tinto e uma proposta de receita a ser preparada em casa e para 

acompanhar com o vinho. 

Nesta experiência solidária foram angariados 62.150€ a favor da Emergência abem: 

COVID-19. 

 

iv. Campanha “Dê Troco a Quem Precisa”  

Encontravam-se agendadas duas Campanhas “Dê Troco a Quem Precisa” para o ano de 

2020. Em virtude das medidas impostas devido à pandemia COVID-19, a Dignitude viu-se 

forçada a cancelar a edição de maio.  

 

No que diz respeito à Campanha de Natal “Dê Troco a Quem Precisa”, esta decorreu 

conforme planeado, de 14 a 22 de dezembro, com 621 farmácias inscritas de norte a sul 

do país e Regiões Autónomas. A edição em apreço permitiu angariar 31.106,60€, num 

total de 41.811 donativos a favor da Emergência abem: COVID-19 (em 2019 foram 

realizadas 2 campanhas que totalizaram a angariação de 60.846,45€, correspondendo a 

125.917 donativos).  

 

A Campanha de Natal “Dê Troco a Quem Precisa” permitiu ainda o aumento da 

notoriedade junto da população. Nesse sentido, tivemos oportunidade de marcar presença 
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em diversos programas de televisão, bem como integrar um vasto leque de meios de 

comunicação social escritos e divulgar a campanha na rede de Multibancos. 

 

 

Conforme mencionado anteriormente, devido à pandemia COVID-19 foram impostas normas de 

segurança que impediram a realização de eventos que envolviam a presença de vários 

participantes. Desta forma, foram canceladas a seguintes iniciativas: 6ª Gala abem:, promovida 

pela Associação Nacional das Farmácias; Evento Entidades Parceiras abem:, que iria juntar 

entidades parceiras do Programa abem: num momento de partilha da sua experiência neste 

percurso solidário e o Concerto Solidário abem:. 

 

 

 

8. MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

A área de Marketing e Comunicação é estruturante para a Dignitude, uma vez que dá suporte às 

ações a desenvolver para a criação de notoriedade, quer para a Dignitude, quer para o Programa 

abem: Rede Solidária do Medicamento e, especificamente em 2020, para a Emergência abem: 

COVID-19. Esta área é também determinante para uma boa relação com os vários interlocutores.  

 

Durante o ano de 2020 a Associação Dignitude lançou a página de Instagram abem:, assim como 

produziu díticos explicativos do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento e da 

Emergência abem: COVID-19, explanando o funcionamento dos apoios, dados atualizados sobre 

o abem:, prémios e distinções e atividades dinamizadas ao longo do ano, numa permanente 

preocupação com a transparência da comunicação.  

 

Os materiais de comunicação destinados à divulgação do envolvimento de novos parceiros e 

empresas abem: foram atualizados e alinhados de acordo com a estratégia respetiva. 

 

Adicionalmente, é ainda relevante frisar que em 2020, o Relatório de Atividades e Contas de 2019, 

depois de aprovado, foi devidamente divulgado junto dos Associados e dos vários interlocutores 

através do Essencial abem: 2019. 

 

i. Amigos abem: 

Em 2020 foi lançada uma nova possibilidade de apoio aos beneficiários abem: através da 

generosidade dos cidadãos – os Amigos abem:. Os Amigos abem: são doadores 

regulares que, num gesto solidário, apoiam mensalmente os beneficiários abem: a 

acederem à medicação de que precisam para viver com a dignidade que merecem. Estes 

doadores são determinantes para a sustentabilidade do abem:. 
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Previamente ao lançamento dos Amigos abem: foram preparados todos os protocolos de 

atendimento, formulário de adesão, lembrança de boas vindas e a base de dados 

respetiva. A sua divulgação aconteceu tanto no Website abem: como nas redes sociais. 

 

ii. Dinamização de donativos via MB WAY e Transferência Bancária 

No ano de 2020 reforçámos a angariação de fundos à distância através dos meios digitais, 

pelo que começámos a dinamizar o MB WAY e o IBAN (transferência bancária) como 

forma de recebermos donativos da sociedade.  

 

iii. Meios de Comunicação Internos 

Durante o ano de 2020 continuámos a enviar mensalmente a Newsletter abem: aos vários 

interlocutores com o objetivo de os informar e aprofundar a sua relação com o Programa. 

À data de dezembro de 2020 existiam 9.689 subscritores (2019: 9.347 subscritores) da 

Newsletter abem:.  

 

O website do Programa abem: foi atualizado regularmente com informações relevantes 

para permitir uma comunicação mais eficaz e apelativa. 

 

O canal do YouTube Dignitude continuou a ser alimentado com vídeos da instituição, 

tendo também sido dinamizada a Página abem: no Facebook com 8.694 gostos (2019: 

7.766 gostos), no Instagram com 550 seguidores e a página do Linkedin da Dignitude com 

526 seguidores. Estas redes sociais têm como objetivo incrementar a visibilidade e 

promoção do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento. 

 

iv. Meios de Comunicação Externos 

Os meios de comunicação social são um canal privilegiado para a divulgação do 

Programa abem: e das suas atividades. Durante o ano de 2020, o Programa abem: 

marcou presença em 1.795 noticias, das quais 85 foram em televisão, totalizando cerca 

de 5h em televisão; 472 notícias foram na imprensa; 22 notícias na rádio e 1.216 notícias 

publicadas em canais de comunicação digitais. 

 

Estas notícias traduzem-se em 4.120.506,00€ de AAV (Automatic Advertising Value) – 

(2019: 3.125.242,00€ de AAV), valor publicitário equivalente ao espaço ocupado pela 

notícia calculado automaticamente a partir do custo de uma página par na imprensa, 1 

segundo na televisão ou rádio e CPM (custo por mil contactos) nos meios online. 

 

Adicionalmente, o Programa abem: contou com publicidade em pro bono no valor de 

245.327,62€ para a Campanha de Consignação de IRS e no valor de 240.026,16€ para a 

Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa. 
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Devido à pandemia COVID-19 e às normas de segurança impostas, foi cancelado o Dia abem:, 

evento que iria agregar vários intervenientes do abem:, promovendo sinergias e aumentando a 

notoriedade do projeto. Foi ainda cancelado o Encontro abem:, que iria juntar várias empresas 

doadoras para debater a área da responsabilidade social corporativa e fomentar sinergias.  

 

 

9. VOLUNTÁRIOS ABEM: 

 

Os voluntários funcionam como elementos fundamentais no apoio à execução da estratégia da 

organização.  

Durante o ano de 2020, em virtude da situação pandémica, a comunicação com os voluntários foi 

feita por via digital, tendo sido as diferentes ações divulgadas junto dos mesmos. 

 

 

 

10. PRÉMIOS DE MÉRITO 

 

Durante o ano de 2020, a Dignitude elaborou e submeteu candidaturas a Prémios no domínio da 

Economia Social, com o objetivo de angariar fundos e de ver reconhecido o Programa abem: e a 

Emergência abem: COVID-19. 

 

Com base neste trabalho e na relevância do Programa abem: na sociedade, em 2020 fomos 

distinguidos com 2 Prémios de Mérito: “Prémio Ideias que Mudam o Mundo”, promovido pela 

Bayer, no qual beneficiámos também do Prémio monetário de 20.000,00€ e “Prémios Caixa Social 

2021”, promovido pela Caixa Geral de Depósitos, cujo montante apoiado foi de 20.000,00€. 

 

 

 

11. FUNDOS COMUNITÁRIOS - “PARCERIAS PARA O IMPACTO” 

 

Desde 2018, o Programa abem: tem tido o apoio do Programa Operacional Inclusão Social e 

Emprego, do Fundo Social Europeu, na Região Norte, Centro e Alentejo. Em 2019, foi aprovada a 

candidatura ao Programa Operacional Regional do Algarve, do Fundo Social Europeu. Em 2019, 

foi submetida uma candidatura ao Programa Operacional Regional de Lisboa, tendo esta sido 

aprovada em julho de 2020. Neste processo, temos ao nosso lado Investidores Sociais como a 

Alliance Healthcare, a Associação Mutualista Montepio, a Associação Nacional das Farmácias, a 

Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, a Cáritas Portuguesa, a Fundação Ageas e o 

Montepio Nacional da Farmácia.  
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Estes apoios traduzem-se num montante global de necessidades líquidas de financiamento 

aprovado de 852.093,44€, a que correspondem 596.465,41€ (70%) de financiamento público e 

255.628,03€ (30%) de investimento dos Investidores Sociais. 

 

O quadro infra corresponde ao montante de financiamento público: 

 

Mapa de Controlo Norte 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Valor de Incentivo Aprovado      79 944,34 €       86 641,47 €       72 428,76 €       239 014,57 €  

Valor do Incentivo transferido do ano anterior                     -   €       53 162,38 €       22 295,62 €       35 852,18 €    

Valor do Incentivo já pago (70% Incentivo)      26 781,96 €     117 508,22 €       58 872,20 €       203 162,38 €  

Disponível      53 162,38 €       22 295,63 €       35 852,18 €       35 852,18 €       35 852,19 €  

      

Mapa de Controlo Centro 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Valor de Incentivo Aprovado      72 832,63 €       76 890,92 €       66 774,21 €       216 497,76 €  

Valor do Incentivo transferido do ano anterior                     -   €       38 113,01 €         9 257,83 €       32 474,67 €    

Valor do Incentivo já pago (70% Incentivo)      34 719,63 €     105 746,09 €       43 557,37 €       184 023,09 €  

Disponível      38 113,00 €         9 257,83 €       32 474,67 €       32 474,67 €       32 474,67 €  

 
       

Mapa de Controlo Alentejo 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Valor de Incentivo Aprovado      27 302,39 €       27 776,25 €       23 591,88 €         78 670,52 €  

Valor do Incentivo transferido do ano anterior                     -   €       17 083,65 €         5 831,10 €       11 800,59 €    

Valor do Incentivo já pago (70% Incentivo)      10 218,74 €       39 028,81 €       17 622,38 €         66 869,93 €  

Disponível      17 083,65 €         5 831,09 €       11 800,59 €       11 800,59 €       11 800,59 €  

      

Mapa de Controlo Algarve 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Valor de Incentivo Aprovado      12 295,45 €       19 935,45 €       18 150,45 €       11 901,22 €       62 282,57 €  

Valor do Incentivo transferido do ano anterior                     -   €         9 060,49 €         6 994,56 €                      -   €    

Valor do Incentivo já pago (70% Incentivo)        3 234,95 €       22 001,38 €       16 571,58 €                      -   €       41 807,91 €  

Disponível        9 060,50 €         6 994,56 €         8 573,43 €       11 901,22 €       20 474,66 €  

      

Mapa de Controlo Lisboa 2019 2020 2021 2022 TOTAL 

Valor de Incentivo Aprovado      31 566,08 €       95 232,84 €       89 939,56 €       75 288,81 €     292 027,29 €  

Valor do Incentivo transferido do ano anterior                     -   €       11 836,09 €       68 638,50 €                      -   €    

Valor do Incentivo já pago (70% Incentivo)      19 729,99 €       52 701,09 €                      -   €                      -   €       72 431,08 €  

Disponível      11 836,09 €       54 367,84 €     158 578,06 €       75 288,81 €     219 596,21 €  

 

Devido à pandemia COVID-19, a Associação Dignitude viu-se impedida de dinamizar algumas 

atividades, pelo que solicitámos um prolongamento de prazo para conclusão dos projetos 

mencionados, tendo o pedido sido aceite pela Portugal Inovação Social. Face ao exposto, a 

extensão do apoio nas áreas geográficas Norte, Centro e Alentejo foi aprovada até dia 30 de junho 

de 2021. Para a área geográfica do Algarve manteve-se a aprovação até dia 31 de dezembro de 

2021. Por último, o apoio na área geográfica de Lisboa será até 20 de outubro de 2022. 



 
 
 
 

18 
Rua Venâncio Rodrigues, n.º12 – 3000-409 Coimbra 

NIPC: 513 696 628 
 

 
 

Desta forma, em 2020 assegurámos os procedimentos inerentes a este apoio, assim como 

trabalhámos para o crescimento do Programa abem: em território nacional. 

 

 

12. ASSOCIADOS DIGNITUDE  

 

Um dos maiores ativos da Associação Dignitude são os associados que a constituem. 

 

No final de 2019, a Assembleia da Dignitude era constituída por 556 associados.  

 

À data de 31 de dezembro de 2020, a Dignitude era constituída por 606 associados, dos quais: 

• 35 Grandes Empresas (com mais de 20 colaboradores) – (em 2019: 34); 

• 386 Pequenas Empresas (até 20 colaboradores) – (em 2019: 331); 

• 185 Pessoas Singulares – (em 2019: 191). 

 

 

13. ÁREA DE SUSTENTABILIDADE - DIGNITUDE + 

 

Em 2019, após contactos estabelecidos com os vários parceiros no terreno, levaram a Associação 

Dignitude a identificar situações para as quais a Plataforma Dignitude poderia ser uma ferramenta 

importante para outras entidades, enquanto plataforma de gestão segura e transparente, 

permitindo, simultaneamente, contribuir para a sustentabilidade da Dignitude. 

Assim, nesse mesmo ano, a Plataforma Dignitude abarcou novos programas de apoio com âmbito 

local, não abrangidos pelo Programa abem:.  

 

Trata-se de programas de apoio local à população, na área da saúde e do medicamento, em que a 

Associação Dignitude cede a Plataforma Dignitude para gestão dos beneficiários e respetivas 

comparticipações. Todas as regras são definidas pelas entidades parceiras, bem como o 

financiamento global dos respetivos programas.  

  

Pelo desenvolvimento dos programas na plataforma Dignitude, a Entidade apoia financeiramente 

com um donativo de 500 euros e mensalmente com 3% do valor total das faturas emitidas por 

comparticipações devidas nos termos do respetivo protocolo. 

A Dignitude assume o compromisso de afetar exclusivamente o apoio financeiro concedido ao 

abrigo destes protocolos exclusivamente ao suporte do custo das suas atividades diretamente 

relacionadas com a prossecução dos seus objetivos sociais. 

  

Face ao exposto, neste âmbito, em 2020 mantivemos os programas protocolados em 2019, 

nomeadamente: 

1. Governo Regional da Madeira – Incentivo à natalidade; 

2. Câmara Municipal de Oeiras – Apoio à terceira idade e/ou portadores de deficiência; 



 
 
 
 

19 
Rua Venâncio Rodrigues, n.º12 – 3000-409 Coimbra 

NIPC: 513 696 628 
 

 
 

3. Câmara Municipal de Fronteira – Apoio à terceira idade; 

4. Caixa Social e Cultural da Câmara Municipal de Beja. 

 

Em 2020 foram protocolados mais 4 programas de Dignitude +.  

1. Câmara Municipal de Fronteira - Incentivo à natalidade; 

2. Câmara Municipal de Águeda – Preparação Individualizada da Medicação; 

3. Go Far Insurance – Apoio aos seus colaboradores na aquisição das vacinas da gripe; 

4. Farmacoope - Cooperativa Nacional das Farmácias – Através de 12 protocolos com 

empresas e autarquias nacionais. 

 

 

14. OUTRAS ACTIVIDADES 

 

Audiências realizadas: 

A Associação Dignitude foi recebida em várias audiências ao longo do ano de 2020, onde efetuou 

a apresentação do trabalho realizado pela Associação Dignitude, do Programa abem:, do Plano 

Emergência abem: COVID-19 e onde teve oportunidade de estabelecer pontes de contacto para 

realização de trabalho futuro, nomeadamente: 

 

• 22/07/2020 - Audiência (online) com a Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Dra. 

Jamila Madeira e com o Presidente do Infarmed, Dr. Rui Santos Ivo; 

• 25/08/2020 - Audiência com Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. 

Ana Mendes Godinho; 

• 20/10/2020 - Audiência com a Sra. Ministra da Coesão Territorial, Professora Ana Abrunhosa. 

 

 

A equipa da Dignitude participou em vários eventos, seminários e congressos, entre eles: 

• 21/01/2020 - Aniversário da Confederação Voluntário; 

• 30/01/2020 - Participação na Conferência | O Valor do Diagnóstico para o Sistema de Saúde e 

para o Cidadão - O caso da Diabetes (APIFARMA Diagnósticos); 

• 07/02/2020 – Participação na Conferência "Nascer, para uma Região Sustentável" (Secretaria 

Regional de Saúde e Proteção Civil); 

• 10/02/2020 – Cerimónia da entrega dos Prémios Bayer - "Ideias que mudam o Mundo, Grupo 

IMPRESA; 

• 19/02/2020 – Cerimónia da entrega dos Prémios Caixa Social 2020, Culturgest; 

• 03/03/2020 – Lançamento do Relatório CARES Portugal, Centro de Congressos de Lisboa; 

• 16/04/2020 - Sessão de esclarecimento | "Operação Luz Verde" promovida pela Plataforma 

Saúde em Diálogo; 

• 28/04/2020 – Sessão sobre Liderança no âmbito do Programa ACT – Atuar, Co-Criar, 

Transformar, da Fundação Manuel Violante; 
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• 29/04/2020 a 30/04/2020 – Fundraising Online (#FRO2020), Conferência da Resource 

Alliance; 

• 30/04/2020 – Sessão sobre Plano de Contingência no âmbito do Programa ACT – Atuar, Co-

Criar, Transformar, da Fundação Manuel Violante; 

• 05/05/2020 – Sessão sobre Pessoas & Comunicação Interna no âmbito do Programa ACT – 

Atuar, Co-Criar, Transformar, da Fundação Manuel Violante; 

• 07/05/2020 – Sessão sobre Legal no âmbito do Programa ACT – Atuar, Co-Criar, Transformar, 

da Fundação Manuel Violante; 

• 08/05/2020 - Participação na Videoconferência “Cuidados de saúde pós-estado de 

emergência” (Ordem dos Farmacêuticos, em colaboração com a Ordem dos 

Médicos);12/05/2020 – Sessão sobre Tesouraria & Plano Financeiro no âmbito do Programa 

ACT – Atuar, Co-Criar, Transformar, da Fundação Manuel Violante; 

• 19/05/2020 – Sessão sobre Plano de Continuidade & Estratégia no âmbito do Programa ACT 

– Atuar, Co-Criar, Transformar, da Fundação Manuel Violante; 

• 16/06/2020 – Sessão no âmbito do Programa ACT – Atuar, Co-Criar, Transformar, da 

Fundação Manuel Violante; 

• 01/07/2020 – PWC- Webinar: PwC's Academy | Curso "Reporting de Sustentabilidade"; 

• 13/07/2020 - Participação na Sessão de divulgação dos resultados do estudo: ‘Cedência em 
Ambulatório de Medicamentos de Dispensa Exclusiva Hospitalar’ promovida pela Plataforma 
Saúde em Diálogo; 

• 08/09/2020 – Sessão no âmbito do Programa ACT – Atuar, Co-Criar, Transformar, da 

Fundação Manuel Violante; 

• 22/09/2020 – Sessão no âmbito do Programa ACT – Atuar, Co-Criar, Transformar, da 

Fundação Manuel Violante; 

• 21/10/2020 – Fidelidade Comunidade: Webinar Saúde Mental nas Organizações da Economia 

Social; 

• 13/11/2020 - Participação no Workshop “Decidir hoje, participar amanhã - As diretivas 

antecipadas de vontade e a investigação científica”, promovido pelo ISBE & Plataforma Saúde 

em Diálogo; 

• 23/11/2020 – Participação na sessão de Microinfluenciadores Digitais promovida pela 

Confederação Portuguesa de Voluntariado, Lisboa; 

• 24/11/2020 – Fidelidade Comunidade: Webinar Abordagem ao Impacto das Organizações da 

Economia Social; 

• 25/11/2020 – Amchamportugal: Webinar Mapear Novas Tendências;  

• 26/11/2020 - Participação no Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2020;   

• 04/12/2020 – Participação no 1º Workshop | Associação para Inovação Social; 

• 18/12/2020 – PWC -Webinar "Investimento Americano em Portugal - Investimento Direto 

Estrangeiro (IDE) um pilar do desenvolvimento económico". 
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Intervenções realizadas: 

• 30/03/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no Programa da Cristina, da SIC, 

para divulgação da Emergência abem: COVID-19 

• 31/03/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira na TVI24, para divulgação da 

Emergência abem: COVID-19 

• 08/04/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira na CMTV, para divulgação da 

Emergência abem: COVID-19 

• 30/04/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira na RTP3, para divulgação da 

Emergência abem: COVID-19 

• 11/05/2020 – Participação da Dra. Maria de Belém Roseira como Oradora no Podcast 

deDICAS-te, promovido pela Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF); 

• 15/05/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Edição da Manhã, da 

SIC Notícias, para divulgação da Emergência abem: COVID-19 

• 22/06/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Bom Dia Portugal, da 

RTP1, para divulgação do Leilão Solidário de uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo 

• 24/06/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Amor à Camisola, do 

Canal 11, para divulgação do Leilão Solidário de uma camisola autografada por Cristiano 

Ronaldo 

• 25/06/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa A Nossa Tarde, da 

RTP1, para divulgação do Leilão Solidário de uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo 

• 29/06/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Alô Portugal, da SIC, 

para divulgação do Leilão Solidário de uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo 

• 03/07/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Você na TV!, da TVI, 

para divulgação do Leilão Solidário de uma camisola autografada por Cristiano Ronaldo 

• 28/08/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira à Rádio Jornal do Centro no âmbito 
da Emergência abem: COVID-19 

• 06/11/2020 – Participação de Tiago Gonçalves como Orador no Congresso Científico do 

UBIPharma, Covilhã; 

• 17/11/2020 – Participação de Tiago Gonçalves como Orador no Webinar sobre Acesso ao 

Medicamento promovido pela AEFFUL, Lisboa; 

• 18/11/2020 – Participação de Tiago Gonçalves como Orador na Reunião do Rotary Club 

Lisboa Estrela; 

• 26/11/2020 – Participação da Dra. Maria João Toscano como Oradora na Sessão Dia Pro 

Bono 2020 | O Pro Bono reinventado na resposta à(s) crise(s) - Preparar o futuro (PLMJ), 

Lisboa; 

• 14/12/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Bom Dia Portugal, da 

RTP1, para divulgação da Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

• 14/12/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira à LUSA para divulgação da 

Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

• 14/12/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira à Rádio Observador para divulgação 

da Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 
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• 14/12/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Notícias 18/20, da 

RTP1, para divulgação da Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

• 15/12/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira ao Porto Canal para divulgação da 

Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

• 15/12/2020 – Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira à Rádio Nova para divulgação da 

Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

• 15/12/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Edição da Noite, da SIC 

Notícias, para divulgação da Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

• 16/12/2020 – Presença da Dra. Maria de Belém Roseira no programa Casa Feliz, da SIC, para 

divulgação da Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

• 16/12/2020 - Entrevista da Dra. Maria de Belém Roseira ao Canal S+ para divulgação da 

Campanha de Natal Dê Troco a Quem Precisa 

 

Pósteres e Abstract: 

• 10/09/2020 – Submissão e Apresentação do Poster intitulado “abem: emergency COVID-19 – 

when everybody must stay at home, abem: programme goes closer” no FIP Virtual 2020. 

 

  

15. PERSPETIVAS PARA O ANO 2021 

 

No ano de 2021, o objetivo da Associação Dignitude será dar continuidade ao trabalho 

desenvolvido em cada uma das áreas de intervenção, com o intuito de reforçar o apoio do 

Programa abem: nos vários distritos. Continuaremos a trabalhar para aumentar a notoriedade do 

Programa abem: e, consequentemente, a capacidade de angariação de fundos. 

 

A sustentabilidade financeira da Dignitude é também uma prioridade, por forma a manter o 

funcionamento do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, por todo o país, mesmo após 

o términus dos apoios comunitários. 

 

Assim, indicamos os principais objetivos para a atividade em 2021: 

• Aumentar a rede de parceiros abem: para 250 parcerias; 

• Apoiar até 23.000 beneficiários; 

• 7ª e 8ª Campanha “Dê Troco a Quem Precisa”; 

• Campanha de Consignação de IRS; 

• 5º Dia abem:; 

• 3º Encontro abem:; 

• Natal abem:; 

• Dinamização Amigos abem:. 
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16.  ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA 

 

À semelhança do ano anterior os contributos da Dignitude dividem-se em 2 grupos: 

• Os que financiam a atividade corrente e o fundraising (valores assegurados pelos 

Associados Promotores, Fundos Comunitários e Investidores Sociais entre outros); 

•  Os destinados ao Programa abem: (donativos de diversas entidades e particulares, e 

através de eventos cujas receitas se destinam ao programa). 

 

Os primeiros são contabilizados como rendimentos, os segundos são afetos ao Fundo Solidário 

abem:.  

 

O Fundo Solidário abem: financia as despesas com as comparticipações no preço dos 

medicamentos destinados aos seus beneficiários, tem um registo contabilístico nos fundos 

patrimoniais da Associação Dignitude, e o seu fim especifico é financiar o Programa abem:  

 

1) Demonstração dos Resultados 

 

O quadro seguinte permite analisar os rendimentos e gastos relacionados com a atividade da 

Associação Dignitude: 

 

Acumulado

Dez
Acumulado 000' € 000' € %

Quotizações 100,1 83,9 16,2 19,3%
Subsidios 357,5 604,9 -247,4 -40,9%
Outros ganhos operacionais 0,5 -0,0 0,5 -
Total de rendimentos operacionais 458,1 688,8 -230,7 -33,5%

Fornecimentos e serv. externos -275,4 -549,9 274,5 49,9%
Gastos com pessoal -136,7 -114,5 -22,2 -19,4%
Outros gastos operacionais -0,0 -1,8 1,7 97,2%
Total de gastos operacionais -412,2 -666,2 254,0 38,1%

Resultado operacional bruto 46,0 22,7 23,3 102,6%

Depreciações e amortizações -21,0 -22,3 1,4 6,1%

Resultado operacional 25,0 0,4 24,6 6756,1%

Resultado financeiro -0,0 0,0 -0,0 -18488,9%

Resultado antes de impostos 25,0 0,4 24,6 6749,9%
Imposto -0,01 - -0,0 -100,0%
Resultado liquido 25,0 0,0 25,0 -

Associação Dignitude

Total

Ano anterior

2019 Variação
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 A rubrica de Quotizações revela um crescimento justificado pelo aumento de sócios (de 556 em 

2019 para 606 em 2020), bem como pelos contributos no âmbito da atividade Dignitude+. 

 

Quotização 2020 2019

Quotas 65,7 63,1

Dignitude+ 34,4 20,8

Total 100,1 83,9

(milhares €)  
 

Os subsídios repartem-se em apoios de Fundraising e fundos do Programa Portugal 2020. Estes 

últimos, constituídos por fundos públicos e investidores sociais, são menores que em 2019 

justificadas por atividades canceladas, adiadas ou realizadas à distância por todas as restrições 

impostas pela pandemia. 

 

Os gastos com pessoal aumentam pela admissão de mais um colaborador, a desempenhar 

funções de Gestão de Projetos.  

 

 

2) Demonstração da posição financeira 

 

No ativo não corrente a diminuição prende-se com a amortização de bens, enquanto que o ativo 

corrente apresenta o crescimento associado a disponibilidades. 

 

000' € %

Activo não corrente 1,6 22,0 -20,3 -92,6%

Activo  corrente 1 380,2 1 010,3 369,9 36,6%

Total do Activo 1 381,8 1 032,3 349,5 33,9%

Fundos patrimoniais 1 119,9 815,3 304,6 37,4%

Resultado liquido 25,0 0,4 24,6 6742,7%

Passivo  corrente 261,9 217,0 44,9 20,7%

Total F.Patrimoniais e Passivo 1 381,8 1 032,3 349,5 33,9%

Balanço 2020 2019
Variação
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A variação positiva dos fundos patrimoniais incorpora o valor do Fundo Solidário abem: e a conta 

Emergência Covid-19 que têm uma correspondência direta com a rubrica de disponibilidades, bem 

como o resultado líquido do exercício. 

 

Banco Fundos Patrimoniais em reconciliação

Fundo Solidario abem: 999,5 838,9 160,6

Conta Emergencia (Covid) 246,2 252,6 -6,5

Total 1 245,6 1 091,5 154,1

(milhares €)  
 

O valor em reconciliação são as despesas das comparticipações pagas em janeiro de 2021 mas 
com referencia ao exercício em analise e a sua contrapartida está registada na rubrica de 
Acréscimo de gastos no Passivo Corrente e verbas a transferir entre a s contas do abem: e 
emergência covid. 
 
 

3) Execução Orçamental 
 
Em termos de execução orçamental o quadro resumo permite a sua análise: 
 

Acumulado

Dez
Acumulado 000' € 000' € %

Total de rendimentos operacionais 458,1 672,2 -214,1 -31,8%

Total de gastos operacionais -412,2 -642,2 230,0 35,8%

Resultado operacional bruto 46,0 30,0 15,9 -1593,7%

Depreciações e amortizações -21,0 -20,9 -0,1 -0,3%

Resultado operacional 25,0 9,1 15,9 174,2%

Resultado financeiro -0,0 - -0,0 -100,0%

Resultado antes de impostos 25,0 9,1 15,9 174,0%
Imposto -0,01 - -0,0 -100,0%
Resultado liquido 25,0 - 25,0 100,0%

Associação Dignitude

Total

Orçamento

2020 Desvio

 
 
Tanto os rendimentos como os gastos revelam uma diminuição face ao orçamentado justificada 
pelo condicionamento de atividades previstas que não se realizaram ou que se adaptaram às 
novas circunstâncias. 
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17.  PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

  

A Direção propõe que o Resultado Líquido apurado no exercício no valor de € 24.976,12 seja 

transferido para Resultados Transitados. 

 

 

 

18. AGRADECIMENTOS 

 

A Direcção da Dignitude deseja aproveitar o presente Relatório para expressar os seus 

agradecimentos a todos quantos colaboraram com a Associação no decurso do Exercício de 2020, 

e em particular: 

• Aos Associados Promotores, pelo constante apoio que têm vindo a prestar;  

• A todos os órgãos sociais da Associação Dignitude, nomeadamente ao Conselho Geral e 

de Supervisão e ao Conselho Fiscal, pelo apoio, disponibilidade e acompanhamento das 

atividades da Dignitude; 

• Aos nossos embaixadores, sempre disponíveis para dar voz a esta causa; 

• Aos elementos do Comité de Angariação de Fundos pelo apoio no desenvolvimento desta 

área fundamental para a Dignitude; 

• Aos colaboradores, pelo seu contributo nas atividades desenvolvidas; 

• A todas as entidades e instituições parceiras por colaborarem na concretização do 

Programa abem:; 

• A todos os Associados; 

• Às Farmácias abem:; 

• Aos voluntários abem:, elementos fundamentais na dinamização da atividade da 

Dignitude; 

• A todos os doadores, empresas e individuais, que permitem que o Fundo Solidário abem: 

seja uma realidade. 
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19. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Balanço (€) 

31-12-2020 31-12-2019

ACTIVO

Activo não corrente 1.615 21.962

Activos fixos tangíveis 5 160 266

Activos intangíveis 6 - 20.848

Outros activos financeiros 1.455 848

Activo corrente 1.375.693 1.010.318

Outros activos correntes 8 87.548 159.783

Diferimentos 9 613 4.821

Caixa e depósitos bancários 4/10 1.287.531 845.715

Total do activo 1.377.308 1.032.280

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais 1.119.886 815.304

Fundos

 Fundo Solidario abem: 11 838.856 786.393

Conta Emergência abem Covid-19: 11 252.675 25.532

Resultados Transitados 11 3.379 3.014

Resultado líquido do período 11 24.976 365

PASSIVO

Passivo corrente 257.421 216.977

Fornecedores 12 20.614 81.198

Estado e outros entes públicos 7 3.596 3.567

Outros passivos correntes 8 233.212 132.211

Total do passivo 257.421 216.977

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1.377.308 1.032.280

Rubricas
               Datas

Notas
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Demonstração dos Resultados por Naturezas (€) 

31/12/2020 31/12/2019

Vendas e serviços prestados 13 100 145 83 940

Subsidios, Doações e Legados à Exploração 13 357 477 604 893

Fornecimentos e Serviços externos 14 (275 416) (549 881)

Gastos com o pessoal 15 (136 727) (114 510)

Outros rendimentos e ganhos 16 524 -

Outros gastos e perdas 16 (49) (1 762)

Resultado antes de depreciações, gastos de 

financiamento e impostos 45 954 22 680

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 e 6 (20 954) (22 315)

Resultado operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos)
25 000 365

Juros e gastos similares suportados 17 (17) -

Resultado antes de impostos 24 984 365

Imposto sobre o rendimento do período 18 (8) -

Resultado Líquido do Período 24 976 365

               Datas
Rendimentos e Gastos Notas
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Demonstração dos Fluxos de Caixa (€) 
 

31-12-2020 31-12-2019

valores em Euros

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de Associados Promotores 103.083 117.061

Recebimentos de Outros Doadores 122.979 308.111

Pagamentos a fornecedores (401.820) (269.161)

Pagamentos ao pessoal (86.819) (106.796)

Caixa gerada pelas operações (262.577) 49.214

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 464 (72)

Outros recebimentos/pagamentos (2.388) (53.224)

Poise 249.812 219.524

Fundo Solidario abem :

 Donativos recebidos 1.724.897 970.355

 Co-comparticipações pagas (1.268.999) (725.671)

Recebimentos/Pagamentos Intragrupo

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 441.207 460.126

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis (197) (195)

Activos intangíveis - (235.590)

Juros e rendimentos similares 806 732

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 609 (235.053)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) - -

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 441.816 225.073

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 e 10 845.715 620.643

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 e 10 1.287.531 845.715

Rubricas Notas
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Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais (€) 

Fundos
Resultados 

Transitados

Resultado 

líquido do 

período

Posição no início do período 2020 811.925 3.014 365 815.304

Alterações no período

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 365 (365) -

- 365 (365) -

Resultado líquido do período 24.976 24.976

Resultado integral 24.976 24.976

Operações com detentores do capital no período

Fundo solidario abem: 52.463 64.112

Conta Emergência abem Covid-19: 227.143 215.494

279.606 - - 279.606

Posição no fim do período 2020 11 1.091.531 3.379 24.976 1.119.886

Fundos
Resultados 

Transitados

Resultado 

líquido do 

período

Posição no início do período 2019 541.571 1.148 1.867 544.586

Alterações no período

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 1.867 (1.867) -

- 1.867 (1.867) -

Resultado líquido do período 365 365

Resultado integral 365 365

Operações com detentores do capital no período

Fundo solidario abem: 244.821 244.821

Conta Emergência abem Moçambique: 25.532 25.532

270.354 - - 270.353

Posição no fim do período 2019 11 811.925 3.014 365 815.304

Descrição Notas

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

Fundos Patrimoniais atribuido aos detentores 

do capital da empresa-mãe

Descrição Notas

Fundos Patrimoniais atribuido aos detentores 

do capital da empresa-mãe Total dos 

Fundos 

Patrimoniais
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20. ANEXOS AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

1. Nota Introdutória: 

A Associação DIGNITUDE é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, fundada a 4 

novembro de 2015, e que, pela primeira vez, junta entidades do setor social e do setor da saúde, 

com o objetivo principal de desenvolver programas solidários que promovam a qualidade de vida e 

o bem-estar dos portugueses. No final de 2020 a Dignitude tinha 606 associados. 

 

A Associação Dignitude tem sede na Rua Venâncio Rodrigues nº12, 3000-409 Coimbra, Pessoa 

coletiva n.º 513696628. O registo definitivo dos estatutos da instituição particular de solidariedade 

social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, lavrado pela inscrição n.º 17/16, a 

fls.13 Verso e 14 do Livro n.º 15 das Associações de Solidariedade Social, efetuado em 

27/11/2015 nos termos do n.º 2 do artigo 9º do Regulamento aprovado pela Portaria n.º 139/2007, 

de 29 de janeiro. 

 

 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras: 

2.1.  Referencial contabilístico adotado                   

As demonstrações financeiras apresentadas neste documento referem-se ao período 

compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2020 

. 

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de 

normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo aprovado pelo Decreto-Lei nº 

36-A/2011, de 9 de Março revogado parcialmente pela Lei n.º 66-B/2012 de 31 de dezembro e 

Decreto-Lei n.º 64/2013 de 13 de maio, o qual integra o Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC), aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho entretanto alterado pelo Decreto Lei 

n.º 98/2015 de 2 de junho. O SNC-ESNL é regulado pelos seguintes diplomas: Aviso nº 8259 de 

29 de julho (Norma Contabilística e de relato Financeiro para as Entidades do Sector Não 

Lucrativo: NCRF-ESNL); Portaria nº 218/2015 de 23 de julho (Código de Contas); Portaria nº 

220/2015 de 24 de julho (Modelos de demonstrações financeiras). 

 

2.2.   Indicação e comentário das contas do Balanço e da Demonstração dos resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior. 

O método de tratamento e análise das demonstrações financeiras do período findo em 31 de 

dezembro de 2020 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do 

exercício de 2019.  

 

 

3. Principais políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e 
erros 

3.1.   Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:                       
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1) Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações 
e das perdas por imparidade acumuladas. Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos se for 
provável que benefícios económicos futuros possam ser atribuíveis ao ativo, sejam controláveis e 
o seu custo possa ser valorizado com fiabilidade. 

Os ativos sem vida útil definida não estão sujeitos a amortização, mas são objeto de testes de 
imparidade anuais. 

As despesas de desenvolvimento são reconhecidas sempre que se demonstre capacidade para 
completar o seu desenvolvimento e iniciar o seu uso e para as quais seja provável que o ativo 
criado venha a gerar benefícios económicos futuros. As despesas de desenvolvimento que não 
cumpram estes critérios são registadas como gastos do exercício em que são suportadas. 

As amortizações de um ativo intangível com vida útil finita são calculadas, após a data de início de 
utilização, de acordo com o modelo de consumo dos benefícios económicos. Quando o referido 
modelo não puder ser determinado, após o início de utilização dos bens, utiliza-se o método da 
linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado, tendo em consideração o valor 
residual. 

2) Outros ativos correntes 

Estes ativos são registados pelo seu valor nominal. 

No final de cada período de relato esta rubrica é analisada por forma a avaliar se existe alguma 
evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a 
respetiva perda por imparidade. As Perdas por imparidade são registadas em sequência de 
eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte 
do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a empresa tem em consideração informação de 
mercado que demonstre que o devedor está em incumprimento das suas responsabilidades, bem 
como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos. 

3) Periodização económica 

As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do 
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e 
os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outros ativos correntes” 
(registam-se nesta rubrica os acréscimos de rendimentos), “Outros passivos correntes” (registam-
se nesta rubrica os acréscimos de gastos) e Diferimentos (ativos e passivos), respetivamente. 

4) Caixa e Depósitos bancários 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa 
e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis e sem perda de valor. 

Os descobertos bancários, sempre que existam, são apresentados no Balanço, no Passivo 
corrente, na rubrica de Financiamentos obtidos. 
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5) Fornecedores, estado e outros passivos correntes 

Estas rubricas são registadas pelo seu valor nominal.  

6) Rédito 

O rédito da Dignitude é constituído pelas quotizações dos seus associados, decorrentes da sua 
atividade ordinária e por juros de aplicações a prazo. O rédito é valorizado pelo justo valor da 
contraprestação recebida ou a receber. O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do 
juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a empresa e o seu 
montante possa ser valorizado com fiabilidade. A Dignitude em 2020 não apresenta juros 
decorrentes das suas aplicações financeiras.  

Os juros das aplicações da Dignitude não são reconhecidos como rédito mas sim no Fundo. 

7) Subsídios e outros apoios das entidades públicas 

Os subsídios das entidades públicas, incluindo subsídios não monetários pelo justo valor, só 
devem ser reconhecidos após existir segurança de que a entidade cumprirá as condições a eles 
associadas e os subsídios serão recebidos. Um subsídio das entidades públicas não é 
reconhecido, até que haja segurança razoável de que a entidade cumprirá as condições a ele 
associadas, e que o subsídio será recebido. O recebimento de um subsídio não proporciona, ele 
próprio, prova conclusiva de que as condições associadas ao subsídio tenham sido ou serão 
cumpridas. 

8) Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 
existiam à data do balanço são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data 
do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço 
são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais. 

 

4. Fluxos de caixa 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada de acordo com a NCRF 2, através do método 

direto. Na rubrica de caixa e equivalentes de caixa estão considerados os investimentos vencíveis 

a menos de três meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 

Os fluxos de caixa são classificados na Demonstração dos Fluxos de Caixa, dependendo da sua 

natureza, em (1) atividades operacionais; (2) atividades de financiamento; e (3) atividades de 

investimento. As atividades operacionais englobam essencialmente os recebimentos de quotas 

por parte dos seus associados e sócios, e os pagamentos a fornecedores, ao pessoal, de imposto 

sobre o rendimento e de impostos indiretos líquidos e ainda o pagamento aos sócios e associados 

das comparticipações dos organismos nos preços dos medicamentos dispensados aos seus 

beneficiários e a respetiva cobrança desses valores a esses organismos. Os fluxos de caixa 

abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, recebimentos e pagamentos 

decorrentes da compra e venda de ativos imobilizados e financeiros. Os fluxos de caixa 

abrangidos nas atividades de financiamento incluem, designadamente, os pagamentos e 
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recebimentos referentes a empréstimos obtidos e pagamentos relacionados com juros e despesas 

relacionadas. 

 

A desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e seus equivalentes é como segue: 

 

Descrição Conta Montante

Depósitos a ordem 1211

Fundo Solidario 99.495

Corrente 44.867

        Emergência 16.170

Total de Depositos à Ordem 160.531

Depósitos a prazo 1311

Fundo Solidario 900.000

Corrente 7.000

        Emergência 220.000

Total de Depositos a Prazo 1.127.000

Total de Caixa e Depósitos 1.287.531  
 

 

5. Ativos fixos tangíveis  
A 31 de dezembro de 2020 e de 2019 o movimento ocorrido na rubrica de Ativos fixos tangíveis 

bem como nas respetivas depreciações, foi como segue: 

 

   Descrição 2019 Adições 2020

 Equipamento administrativo 437 - 437

Activo tangível bruto 437 - 437

 Depreciações acumuladas (171) (106) (277)

 Depreciação acumulada (171) (106) (277)

Activo tangível líquido 266 (106) 160
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Depreciação acumulada no final do período: 

 

Depreciações de activos fixos tangíveis
Equipamento 

administrativo
Totais

Acumuladas em 01.01.2019 118 118

Reforços 53 53

Acumuladas em 31.12.2019 171 171

Reforços 106 106

Acumuladas em 31.12.2020 277 277  
 

 

6. Ativos intangíveis 

A 31 de dezembro de 2020 e de 2019 o movimento ocorrido na rubrica de Ativos intangíveis bem 

como nas respetivas amortizações, foi como segue: 

 

   Descrição Vida util Taxa 2019 Adições 2020

 Programas de computador 3 33,33% 72.027 72.027

 Outros activos intangíveis 3 33,33% 65.805  65.805

Activo intangível bruto 137.832 - 137.832

 Programas de computador (51.179) (20.848) (72.027)

 Outros activos intangíveis (65.805) - (65.805)

 Amortização acumulada (116.984) (20.848) (137.832)

Activo intangível líquido 20.848 (20.848) -  
 

O ano de 2020 é o último ano de amortização da primeira fase de desenvolvimento da plataforma 

informática da Dignitude, do site da Dignitude e abem, bem como do hino abem. 

 

Depreciação acumulada no final do período: 

 
Amortizações de activos 

intangíveis

Programas de 

computador

Outros activos 

intangíveis
Totais

Acumuladas em 01.01.2019 28.916 43.870 72.786

Reforços 22.262 21.935 44.197

Acumuladas em 31.12.2019 51.178 65.805 116.983

Reforços 20.848 - 20.848

Acumuladas em 31.12.2020 72.027 65.805 137.832  
 

As amortizações de 2019 para 2020 registaram uma forte redução na medida em que conclui a 

amortização dos programas de computador. 
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7. Estado e outros entes públicos 

A 31 de dezembro de 2020 e de 2019 o movimento ocorrido na rubrica de Estado e outros entes 

públicos foi como se segue: 

 

Devedor Credor Devedor Credor

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas - 8 - -

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares - 1.137 - 1.117

Segurança social - 2.386 - 2.388

Outras tributações - 65 - 62

Total do estado e outros entes publicos - 3.596 - 3.567

Descrição
2020 2019

 
 

 

8. Outros ativos correntes e Outros passivos correntes 

O detalhe da rubrica “Outros ativos correntes” e “Outros passivos correntes” no final de dezembro 

de 2020 e de 2019 era o seguinte: 

 

Descrição 2020 2019

Activo

Outros activos correntes

Acréscimo de rendimentos - 17 279

Outros devedores 87 548 142 504

Total dos valores activos 87 548 159 783

Passivo

Outros passivos correntes

Remunerações a liquidar 24 766 24 032

Acréscimo de gastos 154 134 -

Outros credores 54 312 108 179

Total dos valores passivos 233 212 132 211

Total líquido (145 664) 27 572  
 

No saldo apresentado em “Outros Devedores” encontram-se registados, por região, os valores em 

divida do Programa 2020 à data de 31 de Dezembro 2020. 
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Outros Devedores-POISE 2020 2019

Região

Norte 30.610 38.955

Centro 25.197 35.285

Alentejo 5.236 13.506

Algarve (4.482) 9.553

Lisboa 30.827 45.107

Total 87.387 142.405  
O valor da região do Algarve, diz respeito a um adiantamento recebido que ainda não foi coberto 

pelas despesas apresentadas. 

 

O saldo da rubrica “Outros Credores” é maioritariamente referente a um adiantamento por conta 

de tesouraria efetuado pela ANF para cobrir atrasos no reembolso dos fundos comunitários, no 

qual não vence juros. 

 

O saldo da rubrica “Acréscimo de gastos” é referente às comparticipações de Novembro que 

foram transferidas em Janeiro de 2021. 

 

 

9. Diferimentos 

O detalhe da rubrica Diferimentos no final de dezembro de 2020 e de 2019 era o seguinte: 

 

Descrição 2020 2019

Gastos a reconhecer

Seguros 613 3.342

Outros gastos a reconhecer - 1.479

Total dos diferimentos activos 613 4.821  
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10. Caixa e Depósitos bancários 

As rubricas Caixa e Depósitos Bancários apresentavam o seguinte detalhe no final de 2020 e 2019 

(ver Nota 4): 

Descrição 2020 2019

Depósitos a ordem 160 531 481 715

Fundo 99 495 426 393

Corrente 34 867 29 790

Emergência 26 170 25 533

Depósitos a prazo 1 127 000 364 000

Fundo 900 000 360 000

Corrente 7 000 4 000

Emergência 220 000 -

Total de caixa e depósitos 1 287 531 845 715
 

 

 

Fundo solidário: 

 

Descrição 2020 2019

Depósitos a ordem 99.495 426.393

Fundo 99.495 426.393

Depósitos a prazo 900.000 360.000

Fundo 900.000 360.000

Total de caixa e depósitos Fundo 999.495 786.393

 
 

 

Conta Emergência:  

 

Descrição 2020 2019

Depósitos a ordem 26 170 55 322

Emergência 26 170 25 533

Depósitos a prazo 220 000 4 000

Emergência 220 000 -

Total de caixa e depósitos Emergencia 246 170 59 322
 

 

Os valores depositados nas contas bancarias do Fundo e da conta Emergência diferem para os 

Fundos Patrimoniais em 154,1 mil €, justificados pelo lançamento das despesas com 

comparticipações de novembro/20 pagas em janeiro/21. 
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Corrente: 

    

        

Descrição 2020 2019

Depósitos a ordem 34 867 55 322

Corrente 34 867 29 790

Depósitos a prazo 7 000 4 000

Corrente 7 000 4 000

Total de caixa e depósitos Corrente 41 867 59 322
 

 
 

11. Fundos patrimoniais 

 

Os movimentos ocorridos em 2020 nos Fundos patrimoniais são: 

 

Movimento dos fundos patrimoniais 2019 Fundos Aplicação RL RL Exercício 2020

Fundo Solidario abem: 786.393 52.463 - - 838.856

Conta Emergência abem Covid-19: 25.532 227.143 252.675

Resultados transitados 3.014 - 365 - 3.379

Ajustamentos em activos financeiros - - - - -

Outras variações nos fundos patrimoniais - - - - -

Resultado líquido do período 365 - (365) 24.976 24.976

Total dos fundos patrimoniais 815.304 279.606 - 24.976 1.119.886  
 

 

Os valores correspondentes ao Fundo Solidário abem tem o seguinte detalhe: 

 

Fundo Solidário abem 2020 2019

saldo anterior 786.393 541.571

Donativos

Autarquias 824.150 519.562

Outras Ent. Referenciadoras 27.325 19.231

Empresas 164.712 128.117

Farmacias abem 311.885 221.585

Campanhas e Eventos 87.138 136.017

Outros 40.415 57.728

2.242.018 1.623.811

Despesas

Comparticipações (1.403.162) (812.418)

Emergencia Moçambique - (25.000)

(1.403.162) (837.418)

Valor liquido do  Fundo 838.856 786.393
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O valor correspondente a Conta Emergência abem tem o seguinte detalhe: 

 

Conta Emergencia abem

Covid-19
2020 2019

saldo anterior 25.533 -

Entradas

Donativos 317.785 31.000

Saidas

Comparticipações (90.643) (5.467)

Valor liquido do  Fundo 252.675 25.533
 

 

 

Existe diferença de 11,6 mil euros entre os valores apresentados em cada um dos fundos e os 

valores registados nas respetivas contas. Trata-se de situações em que os donativos foram 

efetuados para a conta Fundo Solidário (por parte das autarquias), sendo que deveriam ter sido 

depositados na Conta Emergência, visto tratarem-se de donativos de emergência. Essas 

transferências entre contas foram realizadas durante o mês de Janeiro de 2021. Em janeiro 2021, 

com a regularização de transferência entre contas, a situação ficará regularizada. 

 

 

12. Fornecedores 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica de Fornecedores apresentava a seguinte 

decomposição:  

 

Descrição 2020 2019

Passivo

Fornecedores 20.614 81.198

Fornecedores gerais 20.614 81.198

Total de fornecedores 20.614 81.198  
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13. Vendas e Serviços prestados e Subsídios, Doações e Legados à Exploração 

O detalhe destas rubricas em 2020 e 2019 era o seguinte: 

 

Descrição 2020 2019

Prestação de serviços

Quotização 100 145 83 940

Donativos e Subsídios

Associados promotores 24 414 117 060

Projectos (Portugal 2020) 333 063 447 183

Outros - 40 650

Total 457 622 688 833  
 

A variação da quotização deveu-se ao aumento do número de associados e também ao 

estabelecimento de Protocolos no âmbito da Dignitude+ para utilização da plataforma de 

comparticipação, sendo que as entidades doam à Dignitude um contributo solidário mensal de 3% 

do montante das comparticipações 

 

 

O total de subsídios e apoios de entidades publicas e privadas tem o seguinte detalhe: 

 

Subsidios 2020 2019

Alentejo 31.687 54.114

Centro 87.628 149.100

Norte 105.482 167.122

Algarve 25.669 31.741

Lisboa 82.596 45.107

Total 333.063 447.183  
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Em 2020, o detalhe dos subsídios por região e investidor é o seguinte: 

 

Subsidios 2020

Alentejo 31 687
Fundos Publicos 25 291

Investidores Sociais 6 396

Alliance Healthcare 1 000

ANF 2 698

Apifarma 2 698

Centro 87 628
Fundos Publicos 56 628

Investidores Sociais 31 000

Alliance Healthcare 1 000

ANF 15 000

Apifarma 15 000

Norte 105 482
Fundos Publicos 73 982

Investidores Sociais 31 500

Alliance Healthcare 1 500

ANF 15 000

Apifarma 15 000

Algarve 25 669
Fundos Publicos 4 319

Investidores Sociais 21 350

ANF 10 675

Apifarma 10 675

Lisboa 82 596
Fundos Publicos 26 496

Investidores Sociais 56 100

Cartitas Portuguesa 100

Alliance Healthcare 1 000

Ageas 5 000

Apifarma 50 000

Total 333 063  
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14. Fornecimentos e serviços externos 

O detalhe da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos no final de dezembro de 2020 e de 

2019 era o seguinte: 

 

Designação 2020 2019

Serviços especializados 219.612 470.598

Rendas e alugueres 36.661 35.058

Deslocações e estadas 3.787 22.834

Energia e fluidos 3.557 8.493

Materiais 118 1.383

Diversos 11.682 11.514

Total de fornecimentos e serviços externos 275.416 549.881  
 

A variação da rubrica de Serviços Especializados deve-se ao facto de muitas das atividades da 

associação terem sido canceladas ou adiadas devido a pandemia. 

Na rúbrica “Serviços Especializados” estão contemplados os trabalhos especializados, publicidade 

e propaganda, conservação e reparação de software e viaturas e por fim, serviços bancários. 

Na rúbrica “Rendas e Alugueres” estão contempladas rendas das 4 viaturas afetas aos 

colaboradores da Dignitude, bem como rendas de equipamento informático, impressoras 

multifunções e máquinas virtuais. 

 

 

15. Gastos com pessoal 

O detalhe da rubrica de Gastos com Pessoal no final de dezembro de 2020 e de 2019 era o 

seguinte: 

 

Designação 2020 2019

Remunerações do pessoal 105.188 87.298

Encargos sobre remunerações 21.358 17.179

Seguros de acidentes no trabalho 691 550

Gastos de acção social 9.033 7.713

Outros gastos com pessoal 457 1.771

Total de gastos com pessoal 136.727 114.510  
 

À data de 31 de dezembro de 2020 a Dignitude possui 6 colaboradores, sendo que a média de 

colaboradores mensais foi de 5,75 (em 2019: 4,92). 

 

Os membros dos órgãos Sociais da Associação Dignitude não são remunerados. 
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16. Outros Rendimentos e Ganhos / Outros Gastos e Perdas 

As rubricas de Outros rendimentos e Outros gastos apresentam a seguinte decomposição no final 

de Dezembro de 2020 e 2019: 

 
Designação 2020 2019

Outros não especificados 524 -

Total de outros rendimentos e ganhos 524 -

Impostos Indiretos 11 -

Donativo 38 -

Outros não especificados - 1 762

Total de outros gastos e perdas 49 1 762  
 

 

 

17.  Juros e Gastos Similares Suportados 

O detalhe da rubrica de Juros e gastos similares de dezembro de 2020 e de 2019 era o seguinte: 

 

Designação 2020 2019

Juros suportados de mora 17 -

Total de juros e gastos similares suportados 17 -  
 

 

18. Imposto sobre o rendimento do exercício 

 

A Dignitude, de acordo com o Art.º 9.º do CIRC encontra-se isenta de IRC e não apresenta dividas 
ao Estado nem à Segurança Social, contudo no ano de 2020 a empresa apresenta tributações 
autónomas a reportar, conforme segue: 
 

Descrição 2020 2019

Tributação autónoma 8 - 

Total 8 -  
 

Estas tributações autónomas são referentes a ajudas de custo pagas aos colaboradores com 
mapa de suporte. 
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19. Garantias Prestadas e compromisso assumidos 
 

No final do período em analise a Dignitude não tinha assumido quaisquer responsabilidades por 

garantias prestadas. 

 

 

20. Acontecimentos após a data do balanço  

Não existem acontecimentos relevantes a evidenciar após a data do Balanço. 

 

 

21. Autorização para emissão 

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelos responsáveis da Direção da Associação 

Dignitude no dia 25 de fevereiro de 2021. 

No entanto, os associados poderão em Assembleia Geral não aprovar as presentes 

demonstrações e solicitar alterações. 

 

Lisboa, 25 de fevereiro de 2021 

 

O Contabilista Certificado         A Direcção 


