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Conselho de Administração
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Eng.º Salvador de Pinho Ferreira de Almeida – Secretário
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Professora Maria Teresa Magalhães de Abreu Machado – Vogal
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Conselho Fiscal
Dr. José Moreira Alves – Presidente
Sr. Manuel de Oliveira Figueiredo – Vogal
Sr. José de Oliveira Gomes - Vogal
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Institucional
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Dando cumprimento ao previsto nos Estatutos da Fundação Padre Luís (FPL), alínea b) do artº
19, o Conselho de Administração vem procede à apresentação do Relatório e Contas do Exercício de
2017.
As atividades desenvolvidas tiveram como base o Plano Estratégico definido, bem como os planos
de atividades operacionais estabelecidos para 2017, no quadro do orçamento previsional programado.
A preocupação com a Sustentabilidade, a Qualidade, a Inovação e o Compromisso dos
trabalhadores foram os pilares de atuação que nos permitiram ultrapassar os obstáculos com que nos
deparámos e encarar com otimismo as dúvidas e incertezas que defrontámos.
Foram muitos os desafios que se depararam ao longo de 2017, dos quais salientamos:
•

•
•

O movimento para a alteração dos protocolos de Rendimento Social de Inserção (RSI), com
origem em todas as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) de Vila Nova de Gaia,
com equipas de RSI, posteriormente alargado a todas as IPSS (com equipas de RSI) do Distrito
do Porto;
A cessação do contrato de fornecimento de refeições com o Município de Vila Nova de Gaia, que
perdurava há mais de uma década;
O alargamento do Pré-escolar a alunos de 3 anos, na Escola Pública.

Factos relevantes
Área Institucional
•

Eleição de nova Direção da Liga de Amigos da Fundação Padre Luís e aprovação de novo
Regulamento de funcionamento;

•

Durante o ano de 2017 foram estabelecidas novas Parcerias, a saber:

Protocolo de Cooperação com o
Instituto Superior Politécnico
Gaya (ISPGaya), nos domínios da
formação e investigação,
desenvolvimento de projetos,
organização de palestras e
seminários e estágios
profissionais ou académicos;

Eng.º Martins Correia (FPL) e Professor Doutor Lino Tavares Dias - Presidente ISPGAYA

Protocolo de Cooperação com a
Escola Superior de Educação de
Paula Frassinetti (ESEPF), para a
promoção dos saberes científico,
pedagógico e tecnológico das
partes, compreendendo
investigações e desenvolvimento
de formação, monitorização e
acompanhamento de atividades
de mútuo interesse.

Eng.º Martins Correia (FPL) e Professor Doutor José Luís Gonçalves - Diretor ESEPF
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•

•

Participação em todas as reuniões do Conselho Local de Acão Social – CLAS, de VNGaia;

•

Reuniões com o Executivo do Município de VNGaia;

•

Reuniões com a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro;

•

Participação no Conselho Pastoral Paroquial (CPP), da Paróquia de Oliveira do Douro;

Organização das Comemorações do 145º aniversário de nascimento do nosso patrono, padre
Luís Gonçalves de Pinho Rocha, a qual incluiu, entre outros:
•

Workshops de “Suporte Básico de Vida” para todos os trabalhadores, com o apoio da Cruz
Vermelha Portuguesa, Delegação de VNGaia e dos Bombeiros Sapadores e Proteção Civil de
VNGaia;

•

Ação da Polícia de Segurança Pública (PSP) de Oliveira do Douro, no âmbito da “Escola
Segura”;

•

Feira Outlet;

•

Feira do Livro “Novo e Usado”;

•

Rastreio dentário gratuito, a todas as crianças e jovens da FPL, com o apoio das Clínicas
Médico-Dentárias Dr. Pinto de Almeida – CLIPAL;

•

Realização de peça de teatro alusiva á vida do Padre Luís e da Fundação, escrita e
representada por trabalhadores/colaboradores da Fundação;

Peça de teatro “Uma Viagem no Tempo”, da Autoria de Sandra Resende

Área de Governação

Da atividade desenvolvida destacam-se:
•

A elaboração, pela FPL, ao longo do ano de 2017:
•

Manual de Indicadores de Gestão;

•

Manual de Compras;

•

Manual de Avaliação de Desempenho;

•

Plano de Formação;

•

Plano de Comunicação.

Criação de uma Task Force, para análise das respostas sociais existentes e a criar;
•

Aquisição de viatura para transporte de crianças e jovens, por limite legal de idade da viatura
existente, a disponibilizar em 2018;

•

•

Investimentos no património, a destacar:
•

Transferência de instalações dos serviços Administrativos;

•

Criação de nova sala de espera para os Utentes;

•

Criação de um novo espaço para arquivo “morto”;

•

Mudança de luminárias de vapor de sódio por luminárias a Led’s, no polidesportivo;

•

Adaptação do sistema de Videovigilância;

Continuidade das medidas de Autoproteção, com exercícios de evacuação e simulacros de
incêndios;

•

Adenda de renovação ao Protocolo de RSI, para o período de 1 de setembro de 2017 a 31 de
agosto de 2019, com o Instituto de Segurança Social, IP, Centro Distrital do Porto.
.
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Serviços de Nutrição e Alimentação
Durante o ano de 2017, foram confecionados cerca de 60.500 almoços.
Para além dos elevados investimentos efetuados no equipamento da Cozinha, destacamos:
• Contratação de Nutricionista para revisão geral de ementas (com a lista dos alergénios), e a
inclusão de pratos vegetarianos, a efetuar no primeiro trimestre de 2018;
•

Auditoria de Segurança Alimentar – HACCP, à cantina da Fundação;

•

Adesão à Central de Compras Social Shopping, parceira da UDIPSS, para o fornecimento de
géneros e serviços;

•

A cessação de contrato de fornecimento de refeições com o Município de Vila Nova de Gaia em
setembro de 2017 provocou uma diminuição do número de refeições, sem impacto no quadro
de trabalhadores, dado que uma trabalhadora cessou funções, por ter atingido a idade de
reforma.

Recursos Humanos
Para reforço do envolvimento e compromisso dos trabalhadores realizaram-se, em 2017:
•

Reunião do balanço de atividades e síntese do orçamento de 2016, com todos os trabalhadores;

•

Reunião de apresentação dos Eixos Estratégicos e Orçamento para 2018, com todos os
trabalhadores;

•

O quadro de pessoal em dezembro de 2017 era de 52 trabalhadores, distribuídos por:

Título do Gráfico
7,69%

efetivo

Idade média dos
trabalhadores (46,7 anos)

9,62%

termo
certo
Percentagem de doenças
graves (8.5 %)

termo
incerto
82,69%

Estágios

No âmbito dos protocolos de formação com a ESSE_PF e o IEFP, realizaram-se:
•

Ao abrigo do protocolo com a ESEPF – quatro estágios curriculares;

•

Ao abrigo do protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) - estágio
profissional de Auxiliar de Cuidados de Crianças;

•

Ao abrigo do protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) - dois estágios
CEI+;

•

Ao abrigo do protocolo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) - três estágios
de Pintura e Construção Civil - limpeza e pintura das paredes exteriores.
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Área Educativa
Foram revistos e implementados os Regulamentos de funcionamento das diferentes Respostas
Sociais da Infância e Juventude (290 alunos), para o ano letivo de 2017/18.
Salienta-se, como dado relevante, o esforço em garantir a plena ocupação das diferentes Respostas
Sociais, as quais se veem ameaçadas, em situações de concorrência distorcida, pelo alargamento do
pré-escolar aos três anos de idade, na Escola Pública.

100%
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Respostas Sociais da Infância
95,20%

100%

100%
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ATL_Clássico

80%
60%
40%
20%
0%
Creche
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Atividades
Durante os tempos letivos foram executadas atividades educativas, no âmbito dos projetos
curriculares e de grupo. A planificação e a reflexão sobre as práticas educativas, assentes no trabalho
colaborativo, constituíram uma prática constante, numa perspetiva de regulação da ação. Todas as
crianças/jovens participaram no processo de avaliação das atividades, o que contribuiu para a
consolidação e sistematização das aprendizagens. Como pode verificar-se no gráfico seguinte,
considera-se que a planificação das atividades educativas em 2017 foi adequada às necessidades e
interesses das crianças.
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PROJETOS
A Fundação desenvolveu também diversos projetos:

“Eco-Escolas”.
Um
programa
internacional
no
âmbito
da
Educação Ambiental, em que a
Fundação obteve, pelo 4º ano
consecutivo, a Bandeira Verde.

“Hortas Bio” Realizado de janeiro a
junho, no qual se proporcionou às
crianças do Pré-Escolar o contacto
com a natureza através das
plantações na horta da FPL,
complementado
com
a
sensibilização para a agricultura
biológica.

“Água
recolhida,
Natureza
protegida”
decorrente
da
participação na 14ª Edição no
Concurso Ciência na Escola da
Fundação Ilídio Pinho, o qual foi
selecionado dentre muitos a nível
nacional para desenvolvimento.
Este projeto teve como principal
objetivo criar uma estrutura de
recolha de águas pluviais que
permitisse
uma
maior
sustentabilidade da horta da FPL
e consequente redução no
consumo da água canalizada,
para efeitos de rega. Assim,
estimulou-se e desenvolveu-se a
responsabilidade ambiental.
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•

Participação no Plano de Educação Ambiental promovido pela Câmara Municipal de Vila
Nova de Gaia, com principal incidência nos temas:
• Criação de presépios;
• Hortas pedagógicas/Compostagem na Escola;
• Ambiente na Escola;
• Floresta Portuguesa;
• Desfile de Carnaval;
• Alimentação Saudável e Sustentável;
• Importância do Comboio.

Atividades Extracurriculares

Karate

Atividade na qual se pretende que, de uma forma lúdica, as crianças adquiram a capacidade
de mobilizar o seu corpo para se defender sem recorrer a qualquer tipo de arma.
Yoga

Atividade em que, através de histórias, músicas, posturas e jogos de grupo, a criança aprende
a brincar, respirar, concentrar-se, relaxar, respeitar os outros e a si própria.
Guitarra

Esta atividade teve início apenas em maio deste ano e pretende que as crianças adquiram
noções básicas de utilização da guitarra e, deste modo, desenvolvam o seu interesse pela música.

ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

Nº DE ALUNOS INSCRITOS

35
30
25

2016/2017

20

2017/2018

15
10
5
0
Karaté

Yoga

Guitarra

No gráfico supra, apresenta-se a evolução relativamente ao número de crianças inscritas nas
atividades, nos anos letivos 2016/2017 e 2017/2018.

Durante o ano de 2017 salienta-se ainda:

.

A visita do Eng.º Ilídio
Pinho, na sequência da
participação da Fundação
Padre Luís, no Programa
“Ciência na Escola”;

Eng.º Ilídio Pinho com o Presidente da Fundação Padre Luís

Realização
da
IIª
conferencia
do
Ciclo
“Educar para a Saúde”,
dedicada ao Cyberbullying,
com a colaboração do
CHVNG;

Drª Graça Mendes Silva – Diretora Serviço de Pedopsiquiatria e
Drª Ana Augusto Ferreira, do Serviço de Pedopsiquiatria
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Área Social
O ano de 2017 ficou marcado pelo movimento encetado pelas IPSS com equipas de RSI (com
origem nas IPSS de Vila Nova de Gaia e posteriormente alargado às IPSS do Distrito do Porto), no sentido
de revisão dos protocolos de RSI com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social MTSSS.
Este protocolo é considerado atípico e, como tal, não abrangido pelo acordo de cooperação
estabelecido entre o Governo e as Instituições do Sector Social Solidário, o que origina que os valores
da remuneração se encontrem estagnados há vários anos.
Também durante o ano, as equipas de RSI, em parceria com a Abrigo Seguro - Associação de
Solidariedade Social, participaram no Programa Alimentar previsto ao abrigo do Programa Operacional
de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas - POAPMC, apoiando, com géneros alimentares, 55 famílias.

Durante o ano, foi estabelecido um
protocolo com a Sarah Trading para a
reconversão do desperdício de têxtil,
calçado e brinquedos, visando posterior
apoio a famílias socialmente mais
desfavorecidas.

No âmbito da medida de Rendimento Social de Inserção, a Fundação Padre Luís, fruto do
protocolo com a Segurança Social conta com duas equipas de inserção social que prestam
acompanhamento de proximidade a 320 famílias. Estas famílias são oriundas das freguesias de Oliveira
do Douro e Vilar de Andorinho. O trabalho desenvolvido pelas equipas visa autonomizar as famílias, face
à medida bem como melhorar as condições de vida e o seu bem-estar.

As linhas orientadoras do trabalho desenvolvido apoiaram-se nos seguintes programas;

Programa I

Atividade 1: RSI – oportunidades de inserção

Gestão dos processos familiares e
prestações de Rendimento Social Atividade 2: Oficinas da Saúde e da Beleza
de Inserção
Atividade 3: Oficinas do Quotidiano
Programa II

Atividade 1: Painel de Emprego

Emprego e Vida

Atividade 2: Ateliês Ocupacionais Artes e Ofícios I e II e
Companhia do Dedal
Atividade 3: Ateliê Ocupacional “Costura com Amor”
Atividade 4: RSI – Oportunidades de Inserção

Programa III
A brincar,
educar;

Atividade 1: Brincando por Gaia
a

brincar...

Vamos

Atividade 2: Desafios de Ser Mãe
Atividade 3: RSI – Oportunidades de Inserção

Programa IV
Comunidade Solidária

Atividade 1: Banco de Recursos
Atividade 2: Combate ao Desperdício
Atividade 3: Semana da Fundação Padre Luís:
Percurso e Desafios
Atividade 4: Saúde para Todos
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As equipas de inserção social, também, articulam com as seguintes entidades:

•

Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho e Oliveira do Douro: Gabinete de Ação Social,
Gabinete de Inserção Profissional e Comissão Social de Freguesia;

•

Conselho Local de Ação Social (CLAS) de Vila Nova de Gaia;

•

Equipa Local de Prevenção de Crianças e Jovens em Risco, na Escola do Freixieiro;

•

Abrigo Seguro, no âmbito do POAPMC;

•

Associação de Proprietários de Vila D’Este;

•

Gaiurb;

•

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco;

•

Equipas Multidisciplinares de Assessoria ao Tribunal;

•

Direção Geral de Reinserção Social;

•

Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro;

•

Centro Social e Paroquial de Vilar de Andorinho;

•

Tutelar. Cível;

•

Tutelar. Educativo;

•

Liga dos Amigos de Soares dos Reis;

•

Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia;

•

ACES Gaia;

•

APPDACDM de Vila Nova de Gaia;

•

Agrupamento de Escolas de Vila D’Este: Projeto Território Educação de Intervenção Prioritária;

•

Agrupamento de Escolas Gaia Nascente;

•

Agrupamento Escultor António Fernandes de Sá;

•

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia;

•

Associação Cooperativa Sol Maior;

Área Religiosa

A Fundação Padre Luis recordou o seu fundador, na data do seu aniversário de nascimento
(semana de festividades) que culminou com a celebração de missa a 19 de maio, e no dia do seu
falecimento – 26 de dezembro, com missa evocativa.
Procedeu-se, igualmente, à cerimónia de Bênção de Ramos, por ocasião da Páscoa, com a
presença do Pároco da freguesia e de todas as crianças da Fundação.
É da responsabilidade da Fundação a gestão da Capela/Jazigo do seu fundador (com os custos
inerentes), que se encontra aberta de terça a domingo das 9 às 17 horas. No corrente ano, procedeu-se
à remodelação das portas da Capela/Jazigo, estando previstas obras de manutenção do teto e pinturas
no próximo ano, bem como restauro do altar.

Bênção de Ramos, com o Pároco de Oliveira do Douro, Avelino Jorge Soares, alunos, Trabalhadores e C.A.
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Síntese Económico-Financeira
Tem vindo a garantir-se, conforme demonstram os gráficos seguintes, a sustentabilidade
económica e financeira da instituição, apesar das contas das mensalidades e comparticipações da
Segurança Social se manterem constantes nos últimos anos.
Assim, o peso dos custos com pessoal tem vindo a crescer, apresentando um peso excessivo
(80%) nos custos.
O grau de cumprimento do orçamento previsional foi assinalável: -1,4% nos Proveitos e -4,7% nos
custos.
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Notas Finais

O Conselho de Administração da Fundação Padre Luís agradece o apoio, sempre
presente, da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e da Junta de Freguesia de Oliveira
do Douro.
O nosso obrigado a todos os parceiros, pela cooperação manifestada ao longo do
ano.
Um agradecimento Institucional ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social e ao Ministério da Educação.
Um último agradecimento à Diocese do Porto, por toda a colaboração.
Aos trabalhadores, o nosso reconhecimento pelo empenho e dedicação, revelados
no cumprimento dos objetivos definidos.

P’ Conselho de Administração:
António Martins Correia

Demonstrações Financeiras

25

Balanço em 31/12/2017
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Demonstração dos resultados Por Naturezas
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Ajustamentos de Inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Provisões especificas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

PERÍODOS

NOTAS

2017

2016

328.253,39
664.828,75

330.030,95
669.925,18

-65.819,38
-119.745,58
-772.377,47

-68.980,99
-111.909,94
-741.533,30

33.229,72
-8.742,71

28.761,38
-10.722,25

59.626,72

95.571,03

-22.459,89

-21.772,94

37.166,83

73.798,09

1.182,38
-155,52

984,11
-237,75

38.193,69

74.544,45

38.193,69

74.544,45
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
PARA O EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RUBRICAS

NOTAS

PERIODO
2016
2017

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS
336.631,94

320.490,06

Pagamentos a fornecedores

-176.324,38

-181.686,79

Pagamentos ao pessoal

-775.540,87
-615.233,31

-741.533,30
-602.730,03

692.807,31
77.574,00

674.038,31
71.308,28

-3.364,81

-4.512,12

-575,69

-487,33

1.182,38

984,11

-2.758,12

-4.015,34

-155,52

-237,75

-155,52

-237,75

74.660,36

67.055,19

Caixa e seus equivalentes no início do período

269.894,46

202.839,27

Caixa e seus equivalentes no fim do período

344.554,82

269.894,46

Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas

CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES
Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento Outros
recebimentos/pagamentos
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS [1]

FLUXO DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO [2]

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Financiamentos

obtidos

Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de fundos
Outras operações de financiamento
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO [3]
Variações de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]
Efeito das diferenças de câmbio

Anexo
Nota prévia: As notas do Anexo são apresentadas de forma sistemática, não sendo incluídas as notas
consideradas como não aplicáveis

1 - Identificação da Entidade:

- Designação da entidade: FUNDAÇÃO PADRE LUIS R,ua do Padre Luis, 139-141 4430 – 478 Vila
Nova de Gaia NIF: 501 294 325
1.1

1.2

- Natureza da atividade:

A entidade tem por finalidade apoiar crianças em diferentes categorias etárias no Sector da educação.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras:

- As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o disposto na Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo - NCRF-ESNL de acordo
com o Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de março, que integra o Sistema de Normalização Contabilística
(SNC) aprovado pelo Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de julho, pelo Aviso nº 8259/2015, de 29 de julho
e incluindo a declaração de retificação nº 914/2015, de 19 de outubro. As demonstrações financeiras
foram preparadas no pressuposto da continuidade e do acréscimo, tendo como principal base de
mensuração o custo histórico.
2.1

- Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excecionais, tenham sido
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de
estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.
2.2

- Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados, cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
2.3

Tendo em consideração a entrada em vigor do Regime da Normalização Contabilística para as Entidades
do Sector Não Lucrativo (RNC-ESNL) no ano anterior, não existem conteúdos que não sejam comparáveis
com os do período anterior, bem como alterações dos critérios de mensuração nas situações aplicáveis.
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3

- Principais políticas contabilísticas:

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras da
entidade são as que abaixo se descrevem, tendo sido consistentemente aplicadas aos exercícios
apresentados salvo indicação contrária.

3.1

- Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram preparadas tendo por base o modelo do custo e os seguintes
pressupostos:

•

Continuidade;

•

Regime de acréscimo (periodização económica);

•

Consistência na apresentação;

•

Materialidade e agregação;

•

Não compensação;

•

Informação comparável.

3.2

- Outras políticas contabilísticas:

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRFESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de
imparidade nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados
sempre que possa ser medido de forma fiável.

3.2.1

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição, deduzido das respetivas
depreciações acumuladas e perdas por imparidade. o qual inclui o custo de compra e quaisquer outros
custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condição necessária para funcionarem
da forma pretendida.
As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser
utilizado de acordo com o modelo da tinha reta (quotas constantes), em conformidade com o período de
vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.2

- Ativos e passivos financeiros

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a entidade se torna parte das
correspondentes disposições contratuais.
Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja dinheiro ou um direito contratual de receber dinheiro.

Um passivo financeiro é qualquer passivo que se consubstancia numa obrigação contratual de entregar
dinheiro. Os ativos e os passivos financeiros são mensurados:
a)

Ao custo, deduzido de qualquer perda por imparidade

b)

Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados.

3.2.3

- Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer
é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos.

3.3

- Principais pressupostos relativos ao futuro:

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir
dos livros e registos contabilísticos da entidade.
As perspetivas existentes para o futuro e para a continuidade das operações baseiam-se no
conhecimento e acontecimentos passados. Não se prevê num horizonte temporal de curto e médio prazo
qualquer alteração, legislativa ou relacionada com a atividade exercida, que possa pôr em causa a
validade dos pressupostos atuais e, portanto, não é expetável que se verifiquem ajustamentos
materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período de relato.

3.4

-- Principais fontes de incerteza das estimativas:

As estimativas com impacto nas demonstrações financeiras da entidade são continuamente avaliadas,
representando à data de cada relato a melhor estimativa tendo em conta o desempenho histórico, a
experiência acumulada o enquadramento atual e as expectativas sobre eventos futuros que, nas
circunstâncias em causa se acredita serem razoáveis.
Os eventos futuros podem vir a alterar as estimativas efetuadas, pelo que nesse momento as mesmas
serão alteradas de forma prospetiva.
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4

– Caixa e equivalentes:

- Comentário da gerência sobre a quantia dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes
que não estão disponíveis para uso
Todas os saldos de caixa e seus equivalentes estão disponíveis para uso.
4.1

4.2

- Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de dezembro de 2016, o saldo de caixa e seus equivalentes que
inclui numerário e depósitos bancários detalha-se como segue:

Descrição

31-12-2017

31-12-2016

Caixa

4 733.33

7 319.53

Depósitos Bancários
175 321.49
Outros D. Bancários
164.500.00
Caixa e seus Equivalentes 344 554.82

141 074.92
121.500.00
269 894.45

4 – Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticos e erros:
4.1 - Quando a aplicação de uma disposição desta Norma tiver efeitos no período corrente ou em

qualquer período anterior, salvo se for impraticável determinar a quantia do ajustamento, ou puder ter
efeitos em períodos futuros, uma entidade deve divulgar apenas nas demonstrações financeiras do
período corrente.
a) A natureza da alteração na política contabilística;

As políticas contabilísticas não foram alteradas.
b) A natureza do erro material de período anterior e seus impactos nas demonstrações

financeiras desses períodos;
Não se verificaram.
5 - Ativos fixos tangíveis:
5.1 - As demonstrações financeiras devem divulgar:
a) Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta;

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas
depreciações acumuladas e perdas por imparidade o qual inclui o custo de compra e quaisquer outros
custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condição necessária para funcionarem
da forma pretendida.

Os métodos de depreciação usados;

b)

As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas numa base sistemática segundo o método da linha
reta.
As depreciações são calculadas, apos o momento em que o bem se encontra em condições de ser
utilizado, de acordo com o modelo da linha reta (quotas constantes), em conformidade com o período
de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas;

c)

Os ativos fixos tangíveis são depreciados de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos
bens:
Ativos Fixos Tangíveis
Números de Anos
Edifícios e Outras
50
Construções
Equipamento Básico
6
Equipamento Transporte
4
Equipamento Administrativo
3/6
A quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada (agregada com perdas por

d)

Imparidade acumuladas) no início e no fim do período;

Descrição
Outros Ativos
Fixos Tangíveis
Terrenos
e
recursos naturais
- Edifícios e outras
construções
Equipamento
básico
- Equipamento de
transporte
Equipamento
Administrativo
Outros
Ativos
Fixos Tangíveis

TOTAL

Início do Período
Quantia Escritura Depreciações
Bruta
Acumuladas

Fim do Período
Quantia Escritura Depreciações
Bruta
Acumuladas

997 595.79

997 595.79

1 423 892.32

858 939.61

1 423 892.32

874 795.05

289 253.12

283 964.49

289 473.11

284 407.28

40 043.42

35 045.50

40 043.42

35 045.50

169 509.56

149 804.20

171 948.39

152 661.49

63 785.67

62 144.28

64 491.66

65 448.65

2 984 079.88

1 389 898.08

2 987 444.69

1 412 357.97

4

– Rédito

4.1

- Uma entidade deve divulgar:
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As contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos
adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços;
a)

O rédito e mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a reconhecer
é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. O rédito de juros é
reconhecido utilizando o método do juro efetivo.

b)

A quantia de cada categoria significativa de reconhecida durante o período

Descrição
Vendas
Prestação de Serviços

31-12-2017
9 301.90
318 951.49

5

- Subsídios do Governo e apoios do Governo:

5.1

- Devem ser divulgados os assuntos seguintes:

31-12-2016
10 371.28
319 659.67

A política contabilística adotada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de
apresentação adotados nas demonstrações financeiras;
a)

Os subsídios relacionados com rendimentos imputam-se ao rendimento do período, salvo se se
destinarem a financiar deficits de exploração de exercícios futuros, caso em que se imputam aos
referidos exercícios. Estes subsídios são apresentados separadamente como “Subsídios a exploração"
na demonstração dos resultados. No presente período não existiram subsídios Governo.

A natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações
financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade tenha diretamente
beneficiado;
b)

c)

Descrição

31-12-2017

31-12-2016

Instituto Segurança Social
IEFP
Autarquias
Protocolo CAF
Total

653 226.00
6 298.14

638 332.25
11 600.86
10 000.00
2 380.75
662 313.86

659 524.14

Principais doadores/fontes de fundos

Os principais doadores de fundos foram pessoas singulares.

6

- Instrumentos financeiros:

- Uma entidade deve divulgar as bases de mensuração, bem como as políticas contabilísticas
utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros, que sejam relevantes para a compreensão
das demonstrações financeiras.
6.1

A entidade reconhece um ativo financeiro ou um passivo financeiro apenas quando se torne uma parte
das disposições contratuais do instrumento.
Os ativos e os passivos financeiros são mensurados:

a)

Ao custo deduzido de qualquer perda por imparidade;

Ao justo valor com as alterações reconhecidas na demonstração dos resultados se
estivermos perante instrumentos financeiros negociados em mercado líquido e regulamentado.
b)

- Para todos os instrumentos financeiros mensurados ao justo valor, a entidade deve divulgar a
respetiva cotação de mercado.
6.2

À data de 31 de dezembro de 2017 a entidade detinha o seguinte ativo financeiro mensurado e o justo
valor:
- Fundo de Compensação do Trabalho – 1368.58
7

- Benefícios dos empregados:

7.1

- As entidades devem divulgar o número médio de empregados durante o ano.

O número médio de empregados no exercício foi de 50.

7.2

- Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro.

A Direção é constituída por cinco membros.
8

- Outras informações:

Dívidas ao Estado e à Segurança Social:
Informa-se que a Entidade à data de encerramento das contas do período de 2017 tem a sua situação
"regularizada" perante a Segurança Social, tal como relativamente a Administração Tributária, não
existindo, por isso, qualquer dívida em mora ao estado e outros entes públicos.
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