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A Instituição 

O Patronato de Nossa Senhora de Fátima nasceu no ano de 1956. Foi fundado pelo Sr. 

Padre António Dias de Almeida para responder a uma necessidade social: acolher as 

crianças que então passavam o seu tempo na rua, enquanto os pais trabalhavam. 

O princípio de serviço aos outros e à comunidade é mantido até hoje, tendo sido 

impulsionador de todas as Direções, Colaboradores e Funcionários desta Instituição, no 

sentido de a fazer crescer e adequar-se às novas realidades sociais. 

A Instituição caracteriza-se por ser uma “infraestrutura âncora de toda a comunidade 

envolvente e reconhecida como sendo um equipamento social de grande implementação 

local e elevado interesse Municipal”. 

O Patronato de Nossa Senhora de Fátima da Paróquia de Nossa Senhora da Glória é uma 

pessoa jurídica canónica de natureza pública, sujeita em Direito Canónico de obrigações 

e de direitos consentâneos com a índole de instituto da Igreja Católica, em ordem ao bem 

público eclesial, ereta canonicamente por decreto do Bispo da Diocese de Aveiro e sob 

sua vigilância e tutela, com Estatutos aprovados por esta autoridade eclesiástica. 

 

O PATRONATO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA TEM COMO MISSÃO: ESTAR AO 
SERVIÇO DE QUEM PRECISA, PROPORCIONANDO QUALIDADE DE VIDA INTEGRAL, 
BEM-ESTAR E EDUCAÇÃO.    

 

TEM COMO VISÃO: SER RECONHECIDO PELA COMPETÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS À COMUNIDADE, COMO INSTITUIÇÃO DA IGREJA CATÓLICA. 

 

 

OS VALORES QUE SE REGE: 

RESPEITO PELA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; EDUCAÇÃO; ABERTURA AO 
OUTRO; SIMPATIA; APOIO RELIGIOSO; CUIDAR; COM CONFIANÇA; 
RESPONSABILIDADE; TOLERÂNCIA; 
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A Política da Qualidade: 

-Prestar serviços às crianças e idosos, valorizando-os e garantindo a sua permanente 

satisfação e bem-estar, tendo em conta o estabelecimento de boas práticas internas. 

-Estabelecer relações de parceria com entidades externas que demostrem capacidade 

para atingir as especificidades da qualidade, tendo em conta a melhoria contínua. 

-Apostar nos colaboradores através do desenvolvimento das sua aptidões e capacidades, 

promovendo a sua formação. 

-Promover a melhoria contínua, através do conhecimento dos requisitos e procedimentos 

internos, de forma sustentada. 

 

 

 

Tem a sua sede em Rua Direita, n.º 134, lugar de Vilar, União das freguesias de Glória e 

Vera Cruz, município de Aveiro. 

 

O Patronato de Nossa Senhora de Fátima tem por âmbito de ação prioritária, embora não 

exclusivamente, o território da Paróquia de Nossa Senhora da Glória. 
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A Instituição desenvolve a sua atividade em duas grandes áreas: 

 

O Apoio à Infância traduzido nas valências de Creche, Educação Pré-escolar e CATL. 

 

No Apoio à terceira idade funcionam as valências de Centro de dia e ERPI. 

  

A valência de CRECHE servia à data de 31 de dezembro de 2018 83 utentes com idades 

compreendidas entre os 0 e os 2 anos, distribuídos por 6 salas. 

Conta com acordo com a Segurança Social para 78 utentes e capacidade de 84. 

O quadro de pessoal permanente desta valência é o seguinte: 

Categoria Profissional N.º de funcionários 

Educador de Infância 3 

Ajudante de Ação Educativa 12 

Trabalhadora Auxiliar 6 

  

 

O PRÉ-ESCOLAR serve uma população de 100 alunos com idades entre os 3 e os 5 anos. 

Conta com acordo com o Ministério da Educação para capacidade de 110 alunos 

distribuídos por 6 salas. 

Além do funcionamento escolar em períodos e horários letivos destaca-se a componente 

de apoio à família que assegura o acompanhamento em férias escolares e o alargamento 

de horário de funcionamento. Proporciona opcionalmente atividades em áreas físicas, 

desportivas, artísticas e no ensino de línguas aos seus alunos. 
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O quadro de pessoal permanente desta valência é o seguinte: 

Categoria Profissional N.º de funcionários 

Educador de Infância 6 

Ajudante de Ação Educativa 6 

Trabalhadora Auxiliar 5 

 

A valência de CATL reaberta em setembro de 2017 contava a 31 de dezembro de 2018 

com 29 utentes. 

É uma valência não comparticipada que presta apoio ao estudo, atividades lúdicas e 

educativas nos períodos não letivos, assegurando o transporte entre a Instituição e as 

escolas do 1º ciclo de S. Bernardo e servindo refeições aos seus utentes. 

O quadro de pessoal permanente desta valência é o seguinte: 

Categoria Profissional N.º de funcionários 

Professora do 1º Ciclo 1 

Ajudante de Ação Educativa 2 

 

O CENTRO DE DIA do Patronato de Nossa Senhora de Fátima funciona no Polo II e tem 

capacidade para 25 utentes e acordo com a Segurança Social para 20 utentes. 

Presta também serviço de transporte entre as residências e a Instituição e a 31 de 

dezembro a sua lotação era total. 

O quadro de pessoal permanente desta valência é o seguinte: 

Categoria Profissional N.º de funcionários 

Educadora Social 1 

Ajudante Familiar 1 

Trabalhadora Auxiliar 1 
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A valência de ERPI funciona no mini-lar Luzia Gamelas apoiando treze idosos.  

Com acordo com a Segurança Social, tem uma vaga cativa reservada para os serviços da 

Segurança Social. 

 

O quadro de pessoal permanente desta valência é o seguinte: 

Categoria Profissional N.º de funcionários 

Diretora Técnica 1 

Ajudante Familiar 3 

Trabalhadora Auxiliar 4 

 

Associadas a todas estas valências conta a Instituição nos seus quadros com os seguintes 

funcionários: 

 

Categoria Profissional N.º de funcionários 

Diretora Técnica Infância 1 

Diretora Financeira 1 

Trabalhadora Auxiliar 2 

Motorista 1 

Administrativo 1 

Cozinheira 1 

Ajudante de Cozinheira 2 
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São órgãos sociais do Patronato de Nossa Senhora de Fátima: 

a) A Direção; 

b) O Conselho Fiscal. 

 

A Direção é composta por 5 elementos 

 

Presidente: Padre Fausto Araújo de Oliveira 

Secretária: Maria Júlia Vieira Casal 

Tesoureiro: João Paulo Mendes Marques 

Vogal: Ivo Navarro Machado 

Vogal: Pedro Jorge Silva Borralho 

 

Conselho Fiscal é composto por 3 elementos. 

 

Presidente: António Maia Duarte 

Vogal: João Pedro Maia Matias 

Vogal: Anabela Vieira Marques Rei da Silva 
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O Organograma do Patronato de Nossa Senhora de Fátima aprovado é o seguinte 

 
 

O Património edificado do Patronato distribui- se por dois Polos que perfazem 3 artigos 

urbanos. 

 

A Instituição tem propriedade plena de dois dos artigos, sendo proprietária superficial 

do artigo descrito com o nº 3214, propriedade da FABRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA 

FREGUESIA DE SRA DA GLORIA AVEIRO. 
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Destaques Operacionais 
 

SUBSTITUIÇÃO DE VIATURA DE 9 LUGARES 

 

Para substituição do veículo de marca Toyota Hiace ao serviço da instituição desde 1997, 

foi adquirida através de um contrato de locação financeira com o Montepio Geral uma 

viatura da marca OPEL, modelo VIVARO COMBI com um custo total de 20.239,78€. 

Através do apoio da Câmara Municipal de Aveiro no montante de 18.000€, foi possível 

antecipar o termo de contrato junto da instituição de crédito, passando a propriedade 

total do veículo para o Patronato de Nossa Senhora de Fátima. 

A venda do anterior veículo a uma associação do concelho permitiu o encaixe de 2.500€ 
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MECENATO SOCIAL 

 

Ao abrigo do artigo n.º 2 , 1 alínea a) do Estatuto do Mecenato aprovado em Decreto-

lei n.º 74/99 de 16 de março, os donativos concedidos ao Patronato são um benefício 

fiscal para todas as empresas e particulares. 

A Instituição agradece a todos que no passado contribuíram com os seus donativos, e 

destaca neste relatório quem em 2018 generosamente contribuiu. 

Câmara Municipal de Aveiro 

Centro Clínico Sá Barrocas, Lda.                             

Diatosta- Indústria Alimentar, SA  

JAS400- Consultadoria Informática, Lda 

Jovagro- Produtos Agrícolas, S.A. 

Ouvi Falar- Centro Terapêutico Unipessoal, Lda. 

Quatripneus- Monteiro  Gomes, Lda. 

Revigrés- Indústria de revestimento de Grés, Lda 

Rialto- Indústria Alimentar 

Senhora da Alegria- Centro Clínico e de Medicina no Trabalho, Lda. 

Solis- Importação e Exportação, Lda. 

The Anglophil Centre- Centro de Ensino de Línguas e Tradução, Lda. 

União das freguesias da Glória e Vera Cruz 

Zurich Insurance PLC- Sucursal em Portugal 
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FORMAÇÃO PROPORCIONADA 

Além da formação interna, prestada aos colaboradores de forma regular, recorreu-se a 
entidades externas para cobrir necessidades de formação para que a instituição se 
adapte aos constantes novos desafios que se avizinham. 

Discriminam-se formações frequentadas e entidades formadoras: 

 

Formação Entidade Formadora 

Entender Autismo Associação Vencer 

Autismo 

Implementação de Medidas de Autoproteção CCMT 

Regulamento Geral de Proteção de dados CNIS 

Educar as Crianças e Jovens para os dias de Hoje CPCJ 

Brincar é Preciso CPCJ 

As IPSS e a Contratação Pública EAPN 

Encerramento de Contas de 2018 OCC 

Jornadas Nacionais de Catequistas Secretariado Nacional 

Educação Cristã 

Responsabilidade Legal dos Diretores Técnicos  UDIPSS Aveiro 

Código Contributivo; Medidas de Apoio ao Emprego; 

Obrigações Declarativas 

UDIPSS Aveiro 

Novo Regulamento geral de Proteção de dados UDIPSS Aveiro 

OE 2018 e a Preparação de Encerramento de Contas UDIPSS/ F3M 
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ESTÁGIOS/ PARCERIAS 

 

O Patronato tem Protocolos de Cooperação com diversas entidades no sentido de 

permitir aos “estagiários” o contato com o mundo do trabalho, favorecer o seu 

desenvolvimento pessoal; A aquisição de competências de carácter prático; Contatar 

com novos métodos e técnicas; Aplicação de conhecimentos; Desenvolver o espírito 

criativo e a imaginação; Aquisição de boas práticas. 

Desenvolveram-se estágios e parcerias em cursos desde a área de Apoio Psicossocial, 

Animação Sóciocultural, Apoio à Infância, Gestão e Programação de Sistemas 

Informáticos, Técnicas auxiliares de Saúde, Apoio à Deficiência e Psicopedagogia. 

 

ENTIDADES COM PROTOCOLOS/PARCERIAS/ACORDOS 

Agrupamento de Escolas José Estevão 

APPACDM 

Colégio D. José I 

Escola Homem de Cristo- Agrupamento de Escolas de Aveiro 

Escola Profissional de Aveiro 

Instituto de Emprego e Formação Profissional- IEFP 

ISCIA 

Universidade de Aveiro 
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REVISTA ZURICH 

 

A Instituição foi referida nas páginas da revista Zurich do mês de julho. 

À Zurich agradecemos todo o apoio e também o destaque e visibilidade. 

 

 

 

 

À Zurich agradecemos todo o apoio e também o destaque e visibilidade. 
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ARRAIAL DESPORTIVO 

 

Com o objetivo de desenvolver o gosto por atividades desportivas, fomentar o convívio 

e angariar fundos, crianças, seniores, colaboradores e comunidade viveram um dia 

diferente. 

Aproveitando o espaço público circundante (Largo Luzia Gamelas), um dia magnífico de 

sol, proporcionou-se um momento único de confraternização, pleno de adesão, 

empenho e solidariedade. 

A Direção gostaria de agradecer neste espaço a todos os fornecedores que contribuíram 

com géneros alimentares, aos professores de ginástica que graciosamente colaboraram 

e às famílias que generosamente participaram. 

Um obrigado também à empresa Cale do Oiro que ofereceu um passeio de moliceiro e 

de comboio turístico aos utentes da Instituição 

Apurou-se um saldo positivo de 1.517,71€. 
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DIA DO PATRONATO 

 

Realizado em 28 de Setembro no Polo II, esta iniciativa juntou em convívio muitos 

daqueles que diariamente contribuem para a existência da Instituição. 

Foi também uma iniciativa de angariação de fundos com um resultado de 458,85€ 

Agradecemos a presença de todos. 
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SERVIÇOS DE ENTIDADES E PROFESSORES EXTERNOS PRESTADOS A UTENTES 

 

 

Dentro da política de qualidade, a Instituição estabelece relações de parceria com 

entidades externas, assegurando aos seus utentes atividades extracurriculares com 

comparticipação adicional por parte dos utentes e familiares. 

No presente ano letivo de 2018/2019 proporciona-se pela primeira vez a atividade 

Dança a crianças de Creche, Ioga a crianças de Pré-escolar e CATL e também 

Musicoterapia a utentes de Centro de Dia e ERPI 

Para o ano de 2018 descriminam-se as atividades proporcionadas e as entidades e 

professores que as prestaram. 

 

 

Atividade Extracurricular Entidade/ Professor 

Ballet Prof. Suzanna Rosas  

Dança Prof. Marisa Barbosa  

Dança Creche Prof. Filipa Ribeiro 

Ensino de Inglês The Anglophil Centre 

Gerontomotricidade Prof. Renato Marques 

Ginástica  Prof. Ivo Machado  

Ioga Prof. Susana Sousa 

Karaté Prof. Vitor Diniz  

Música Creche Prof. Margarida Duarte  

Música Pré-escolar Prof. Isabel Castro  

Musicoterapia Prof. Cláudia Bastos 
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CONSIGNAÇÃO DE IRS 

 

Com o apoio de toda a Direção, colaboradores, utentes e familiares, anualmente a 

Instituição promove a divulgação do apoio do estado através da consignação de IRS.  

Consignação de 0,5% do imposto liquidado 
 
 

Patronato de Nossa Senhora de Fátima NIF 501404368 

 

 

  

 
 

A campanha efetuada em 2018 permitiu que o Estado entregasse já no presente ano de 
2019 o montante de 4.943,55€. 
Também aqui salientamos o empenho e a colaboração de todos para o sucesso desta 
campanha. 
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CANDIDATURA AO FUNDO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

No âmbito do Aviso 25- Eficiência Energética nos Edifícios- candidatou-se o Patronato 
de Nossa Senhora de Fátima a um projeto de investimento de acordo com o quadro 
seguinte 

   

  

 

Enquadrados em três tipologias, pretende o Patronato: 

1- A aquisição de Sistemas Solares Térmicos com classe energética mínima igual a A. 

2- Requalificação dos sistemas de iluminação interior e exterior através de 

equipamentos de iluminação com classe energética mínima igual a A+ ou instalação 

de sistemas de controlo automático de iluminação. 

3- Redução de consumo de energia Primária. 

 

Segundo as análises dos técnicos envolvidos, este investimento permitirá a redução das 

faturas de energia na ordem dos 5.000€/ano com um período de retorno do 

Investimento em 6 anos. 

Este projeto contou com a acessória e parceria da empresa Lumo Consultoria de Gestão, 

LDA. 
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PASSAGEM DA TEMPESTADE LESLIE 

A 13 de outubro a passagem da tempestade causou grande destruição pelo país. 
Apesar de não ter causado os estragos sentidos noutros pontos, também as instalações 
do Patronato sofreram alguns danos. 

A Instituição ainda se encontra em fase de reparações dos estragos sofridos. 
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CEDÊNCIA DO SALÃO POLIVALENTE 

 

Inaugurado em 2010 o salão do Polo II do Patronato veio suprimir uma necessidade da 

Instituição para a realização de diversas atividades. 

Com uma área de cerca de 400 metros quadrados dispõe de palco, régie, camarins, 

sistema de som e multimédia, com tela para projeção visual. 

Tem capacidade para 320 lugares sentados. 

Dentro das utilizações previstas para este espaço destacamos a cedência graciosa à 

comunidade para a realização de diversos eventos. 

Durante o ano de 2018 foram realizadas as seguintes ações: 

Festa de Reis- Organização Ação Católica Rural de Vilar 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Pastoral à Paróquia da Glória- Reunião de movimentos e coletividades 
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CEDÊNCIA DO SALÃO POLIVALENTE 

Noite Cultural- Organização do Clã de Caminheiros do Agrupamento 794 de 
escuteiros de Vilar 

 

 

 

 

 

Apresentação pública do projeto CLDS 3G Aveiro 
-Plataforma (web) de partilha de recursos “Aveiro em 
rede”. Entidades promotoras “Associação de 
Melhoramentos de Eixo e S.C. da Misericórdia de 
Aveiro” 

 

                        

 

 

 

Conselho de Pais- 
Agrupamento 794 de 
escuteiros de Vilar 
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PROCISSÃO EM HONRA DE N. SRA. DA VITÓRIA 

 

 

Tradição do lugar de Vilar e dia de encontro de diversas gerações de atuais e antigos 

habitantes, no terceiro domingo do mês de julho, o Patronato vestiu as suas paredes 

exteriores conferindo um pouco mais de cor e alegria à passagem do cortejo solene 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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ANEXO AO BALANÇO E A DEMONSTRAÇÃO DE 
RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2018 
 

Introdução 
 
O anexo, visa complementar a informação financeira apresentada noutras 
demonstrações financeiras, divulgando as bases de preparação e politicas 
contabilísticas adotadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de contabilidade e 
relato financeiro. 
 
O presente documento não constitui um formulário relativo às notas do anexo, mas tão 
só uma compilação das divulgações exigidas pelas normas referidas, caso aplicáveis à 
entidade. 
 

1 Identificação da Instituição 

 

1.1 Designação da Instituição 

 

Patronato de Nossa Senhora de Fátima, é uma Instituição Particular de Solidariedade 

Social, constituída sob a forma de “Fundação” registada na Direção Geral de Ação 

Social desde 30/03/1983 no livro das fundações de solidariedade social, sob o n.º 23/83 

a fls. 166 verso e 167 com sede na Rua Direita 134, Vilar, 3810-028 Aveiro.  

 

1.2 Natureza da atividade 

 

A Instituição tem como atividades o apoio a crianças: valência de Creche, Pré-escolar, 

Centro de Atividades de Tempos Livres e, apoio a idosos: valência de Centro de Dia e 

Estrutura Residencial para Pessoas Idosas. 

 

O Patronato de Nossa Senhora de Fátima tem como missão: Estar ao serviço de 

quem precisa, proporcionando qualidade de vida integral, bem-estar e educação. 
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2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
As presentes Demonstrações financeiras foram preparadas no quadro das disposições 

em vigor em Portugal, em conformidade com o Decreto-Lei n° 158/2009, de 13/7, 

alterado pelo Decreto-lei 98/2015, de 2/6, de acordo com a Estrutura Concetual (EC), 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo 

(NCRFESNL), sendo, supletivamente aplicáveis as NCRF e Normas Interpretativas (NI), 

as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas ao abrigo do Regulamento n.º 

1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de julho e as Normas 

Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro 

(IFRS), emitidas pelo IASB, e respetivas interpretações SIC-IFRIC. 

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de 

Dezembro de 2018 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores 

do exercício de 2017. 

 
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 
3.1 - Principais políticas contabilísticas 
 
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 
Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

Os ativos fixos tangíveis obtidos a título gratuito estão mensurados pelo justo valor, 

deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para 

serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 

estimada: 

 

Descrição 
 

Vida útil estimada (anos) 
 

Edifícios e outras construções 
 

50 
 

Equipamento básico 
 

6 
 

Equipamento de transporte 
 

20 
 

Equipamento administrativo 
 

6 
 

Outros Ativos fixos tangíveis 
 

5 
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As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem 

resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos 

tangíveis são registadas como gastos do exercício em que ocorrem. 

As mais ou menos-valias resultantes da venda do ativo fixo tangível são determinadas 

como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de 

alienação, sendo registadas na Demonstração dos resultados nas rubricas Outros 

rendimentos ou Outros gastos. 

 

 
 
ACTIVOS 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 atribuíveis ao ativo 

fluam para a Entidade, sejam controláveis e o seu custo possa ser valorizado com 

fiabilidade. 

 

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. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 

estimada: 

Descrição 
 

Vida útil estimada (anos) 
 

Programas de Computador 
 

3 

Certificados de transporte  
 

2 

Outros Ativos Intangíveis 
 

3 a 25 

 

 

 
 
 
 



RELATÓRIO DE CONTAS 
 

 

 
36 

 

CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS  
 

Os juros de empréstimos obtidos diretamente ou atribuíveis à aquisição ou construção 

de ativos são considerados como parte do custo do ativo que se qualifica. Os outros 

juros de empréstimos obtidos são reconhecidos como um gasto no período em que são 

incorridos. 

 

INVENTÁRIOS  
 

Os inventários estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor 

realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado 

deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e 

proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, 

a diferença é registada como uma perda por imparidade. 

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO (first in, first out). 

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que 

inclui o custo dos materiais incorporados, mão-de-obra direta e gastos gerais. 

 

RÉDITO  
 

O rédito é valorizado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes 

condições são satisfeitas: 

• Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o 

comprador; 

• A Entidade não mantém qualquer controlo sobre os bens vendidos; 

• O montante do rédito pode ser valorizado com fiabilidade; 

• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a 

Entidade; 

• Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com 

fiabilidade. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido, líquido de impostos se 

for o caso, pelo justo valor do montante a receber. 
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O rédito proveniente da prestação de serviços é reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições 

sejam satisfeitas: 

• O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

• É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a 

Entidade; 

• Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser valorizados com 

fiabilidade; 

• A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser valorizada com 

fiabilidade. 

• Os custos incorridos com a transação e os custos para concluir a transação podem ser 

fiavelmente mensurados. 

O rédito de juros pode ser reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que 

seja provável que benefícios económicos fluam para a Entidade e o seu montante possa 

ser valorizado com fiabilidade. 

 

 

 

 

CONTABILIZAÇÃO DOS SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS  

 

Os subsídios governamentais e as doações, incluindo os não monetários pelo justo 

valor, são reconhecidos quando existe segurança de que sejam recebidos e cumpridas 

as condições exigidas para a sua concessão. 

Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na parte 

proporcional aos gastos suportados. 

Os subsídios ao investimento não reembolsáveis e as doações para financiamento de 

ativos tangíveis e intangíveis são registados no Fundo Social e reconhecidos na 

Demonstração dos resultados, proporcionalmente às depreciações/amortizações 

respetivas dos ativos subsidiados. 

 

EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO  
 

As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de 

câmbio da data da transação. 
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INSTRUMENTOS FINANCEIROS  
 

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes 

critérios: 

 

Clientes e outras dívidas de terceiros 
 

As dívidas de clientes, utentes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor 

nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes, utentes e outras 

contas a receber de 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 Entidade tem em consideração informação de 

mercado que demonstre que o cliente ou utente está em incumprimento das suas 

responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não 

recebidos. 

 

 

 

Fornecedores e outras dívidas a terceiros 
 

As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal 

dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial. 

 
Empréstimos 
 

Os empréstimos, utilizando uma das opções da NCRF 27, são registados no passivo 

pelo custo. 

 
Transações e saldos em moeda estrangeira 
 

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Entidade) 

são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. 
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Periodizações 
 

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 “Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”. 

 
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 são apresentados no Balanço, no Passivo corrente, na 

rubrica de Financiamentos obtidos. 

 

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS  
 

A Entidade atribui os seguintes benefícios aos empregados: 

• Benefícios a curto prazo: incluem ordenados, salários, contribuições para a segurança 

social, subsídio de alimentação, turno e transporte quando aplicáveis, ausências 

permitidas a curto prazo. Estes benefícios são contabilizados no mesmo período 

temporal em que o empregado prestou o serviço. 

 

 

 

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas e nas estimativas contabilísticas e 
correção de erros 
 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 
4 - Ativos fixos tangíveis 
 

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das correspondentes depreciações acumuladas; 

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta. 

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do 

desempenho. 
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A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim do período de 2018, mostrando as adições, os abates, as 

amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram 

desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 

MAPA DE AMORTIZAÇÕES       2018 

 

Descrição do activo imobilizado 
TANGÍVEL 

valor aquisição Anteriores exercício acumuladas 

Terrenos 66.838,91 € 0,00 €   
0,00 € 

Edifícios 3.074.805,95 € 1.471.897,39 € 51.035,99 € 
1.522.933,38 € 

Equipamento básico 204.951,10 € 195.291,75 € 4.814,65 € 
200.106,40 € 

Equipamento de transporte 141.692,62 € 106.416,23 € 5.714,74 € 
112.130,97 € 

Equipamento Administrativo 54.577,99 € 51.393,49 € 578,56 € 
51.972,05 € 

Outros activos fixos tangíveis 59.765,41 € 53.277,99 € 596,27 € 
53.874,26 € 

     
 

Soma 3.602.631,98 € 1.878.276,85 € 62.740,21 € 
1.941.017,06 € 

 

Em 2018 não se verificaram perdas por imparidade relativamente aos Ativos fixos 

tangíveis. 

 

5 - Ativos intangíveis 
 

a) Os ativos fixos intangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das correspondentes depreciações acumuladas; 

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de 

duodécimos; 

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do 

desempenho. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim do período de 2018, mostrando as adições, os abates, as 

amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram 

desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros: 

 

 

MAPA DE AMORTIZAÇÕES       2018 
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Descrição do ativo imobilizado 
INTANGÍVEL 

valor aquisição Anteriores exercício acumuladas 

PROGRAMAS COMPUTADOR 
                         

1.827,48 €   365,50 € 
                       

365,50 €  
                              

731,00 €  

CERTIFICADO DE TRASPORTE    150,00 €    75,00 € 75,00 € 

     

Soma 1.977,48 € 365,50 € 440,50 € 
806,00 € 

 
Em 2018 não se verificaram perdas por imparidade relativamente aos Ativos fixos 

intangíveis. 

 

6 - Custos de empréstimos obtidos 
 

A Instituição contraiu em 2017 um empréstimo junto do Crédito Agrícola no valor de 

30.000,00€ para fazer face à aquisição de um Mini-bus. 

Durante o ano de 2018 adquiriu-se um veículo de 9 lugares em regime de locação 

financeira entretanto totalmente liquidada. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os capitais em dívida relativos a estes empréstimos 

eram os seguintes: 

 

      2018     2017 

Descrição Corrente  Não Corrente  Total Corrente  Não Corrente   Total 

Empréstimos Bancários 5.926,56 € 17.740,97€ 23.667,53 €    5.848,52 €      23.667,59 €  

        

29.516,11 €  

 

 

7 - Inventários 
 

As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se 

mensuradas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas 

até ao armazenamento, utilizando-se o FIFO (first in, first out) como fórmula de custeio. 

A quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 

de dezembro de 2018 e 2017 detalha-se conforme o quadro que se segue: 
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  2018                   2017 

Movimentos 

Matérias-
primas 

Subsidiárias e 
de Consumo 

Matérias-
primas 

Subsidiárias e 
de Consumo 

Existências Iniciais        5.491,66 €        6.423,73 €  

Compras 75.082,60 €      69.631,95 €  

Auto Consumo -   €                  -   €  

Regularização de Existências -   €                  -   €  

Existências Finais 6.817,37€        5.491,66 €  

Custo do Exercício 73.756,89€      70.564,02 €  

 

 

8 - Rédito 
 

Para os períodos de 2017 e 2016 foi reconhecido o seguinte Rédito: 

 

  2018 2017 

Descrição 
Réditos 

reconhecidos 

no período 

Proporção 

face ao total 
dos réditos 

reconhecidos 
no período 

Variação 

percentual face 
aos réditos 

reconhecidos 

no período 
anterior 

Réditos 
reconhecidos no 

período 

Proporção face 

ao total dos 
réditos 

reconhecidos 
no período 

Variação 
percentual 

face aos 
réditos 

reconhecid

os no 
período 

anterior 
Investimento em subsiárias 

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

Prestação de Serviços 
507.345,78 99,35% 9,12% 464.953,28 99,27% 4,64% 

     Quotas de Utilizadores 
504.932,16 98,88% 9,73% 460.159,93 98,25% 5,21% 

     Quotas e Jóias 
0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

     Promoções para captação de recursos 
0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

     Rendimentos de patrocinadores e 
colaborações 2.413,62 0,47% -49,65% 4.793,35 1,02% -30,91% 

Juros 
2.089,93 0,41% -24,23% 2.758,27 0,59% -32,49% 

Royalties 
0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 

Dividendos 
1.221,73 0,24% 88,83% 647,01 0,14% 1.921,91% 

  510.657,44 100,00% 9,03% 468.358,56 100,00% 4,44% 
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9 - Subsídios do Governo e apoios do Governo 

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis, são 

inicialmente reconhecidos nos Fundos patrimoniais e subsequentemente imputados 

numa base sistemática, como rendimentos, durante os períodos necessários para 

balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem. 

Os subsídios concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar 

deficits de exploração de um dado exercício foram imputados como rendimentos desse 

exercício, salvo se se destinarem a financiar deficits de exploração de exercícios futuros, 

caso em que se imputaram aos referidos exercícios. 

A 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Entidade recebeu os seguintes subsídios à 

exploração do Governo: 

Descrição 2018 2017 

Subsídios do Governo 635.061,30 621.433,18 

   ISS - Instituto de segurança Social 617.061,30 609.933,18 

Autarquias 18.000,00 11.500,00 

Apoios do Governo 12.977,03 12.644,63 

   IEFP 9.404,32 9.502,68 

Consignação de IRS 3.572,71 3.141,95 

  648.038,33 634.077,81 

 

10 – Instrumentos financeiros 
 
10.1 – Investimentos financeiros 
 
Nos períodos de 2018 e 2017, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos 

Financeiros”: 

Descrição 2018 2017 

Outros investimentos Financeiros                     2.045,60 €                      1.002,69 €  

FRSS- Fundo de Restruturação do Setor Solidário 386,62 €                           311,25 €  

FCT. Fundo de Compensação do Trabalho 1.354,16 €                           691,44 €  

Outros  190.943,74 €                  169.125,82 €  

Títulos da Dívida Pública                     98.762,00 €                      78.367,00 €  

Outros Títulos                     51.651,01 €                      50.687,94 €  

Fundos                     40.530,73 €                      40.070,88 €  

Total  192.684,52 €                     170.128,51 €  
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10.2 – Clientes, utentes e outros 
 

Para os períodos de 2018 e 2017 a rubrica “Clientes” e “Utentes” encontram-se com os 

seguintes saldos: 

Descrição 2018 2017 

Clientes e utentes* 15.657,47 €                      2.893,11 €  

Clientes e utentes c/c 15.657,47 €                        2.893,11 €  

Total            15.657,47 €                        2.894,11 €  

 

 

Em “Outros créditos a receber” estavam ainda considerados os seguintes saldos: 

 

Descrição 2018 2017 

Outra Contas a receber 1.609,15 €                     2.721,88 €  

Devedores por acréscimos de rendimentos 267,08 €                          782,01 €  

Devedores Diversos 1.342,07 €                       1.939,87 €  

Total 1.609,15 €                       2.721,88 €  

 

 

10.3 - Caixa e depósitos bancários 
 
A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de dezembro de 2018 e 2017, 

encontrava-se com os seguintes saldos: 

 

 

Caixa e seus equivalentes         2018     2017 

Caixa     1.994,03€       884,58€ 

Depósitos à ordem   63.619,04€                   38.721,80€                 

Total    65.613,07€   39.606,38€ 

 
 
 

Depósitos a prazo 2018 2017 

Total  210.000,00€   222.000,00€              
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10.4 - Fornecedores 
 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

 

Descrição 2018 2017 

Fornecedores* 25.993,17€ 
                                        

16.841,43 €  

Fornecedores c/c 25.993,17€                       16.841,83 €   

Total 25.993,17                                             16.841,83 €   

 

10.5 - Estado e outros entes públicos 
 

A rubrica de “Estado e outros entes públicos” está dividida da seguinte forma: 

 

Descrição 2018 2017 

Ativo 939,54 € 1.305,44 € 

     Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) -   € -   € 

     Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 939,54 € 1.305,44 € 

     Outros Impostos e Taxas -   € -   € 

Passivo - 43.505,36€ - 41.200,62 € 

     Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) -   € -   € 

     Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) -   € -   € 

     Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) -9.612,96 € -9.742,11 € 

     Segurança Social -33.776,98€ -31.393,98 € 

     Outros Impostos e Taxas- Fundos de Compensação -115,42€ -64,53 € 

 

10.6 - Outros passivos correntes 
 

A rubrica “Outras passivos correntes” desdobra-se da seguinte forma: 

 

Descrição 2018 2017 

Outras contas a receber e a pagar 130.693,38 €                              116.649,90 €  

Remunerações a liquidar 130.693,38 € 
                                 

116.649,90 €  

Total 130.693,38 € 
                                 

116.649,90 €  
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11. Benefícios dos empregados 
 
O número de membros dos órgãos diretivos da Direção e Conselho Fiscal foram, 
respetivamente 5 e 3 nos períodos de 201 e 5 e 3 em 2018. Não são processadas 
quaisquer remunerações. 
 
O número médio de pessoas ao serviço da Instituição em 31/12/2017 foi de 56 e em 
31/12/2018 foi de 58. 
 
Os gastos que a Instituição incorreu com os funcionários foram os seguintes: 
 
 

Benefícios dos empregados 2018 2017 

Remunerações aos Órgãos Sociais  0   € 

Remunerações ao pessoal 728.630,79€ 686.121,82€ 

Encargos sobre as Remunerações-TSU 161.472,71€ 150.782,66€ 

Formação Profissional 400,00€ 1.399,88€ 

Seguros de Aci. no Trabalho e Doenças Prof. 1.314,83€ 4.044,19€ 

Fundos de compensação 72,42€ 45,01€ 

Certificados Profissionais  45,00€ 

Medicina no trabalho 2.609,56€ 2.245,85€ 

Total 894.500,31€ 844.684,41€ 

 

Discriminação das contribuições à segurança social, segundo as diferentes taxas. 
 
 

  Remunerações   taxa   Contribuições  

    

 Pessoal das IPSS  724.092,87€ 22,30% 161.472,71€ 

    

 Outros*  4.537,92€ 0% -   € 

    

 Totais  728.630,79 €  161.472,71€ 

 
 

*As remunerações contidas na rubrica outros, referem-se a encargos com Pessoal 
contratados ao abrigo dos programas promovidos pelo IEFP, nomeadamente, Medida 

Contrato Emprego- Inserção +, que se encontram isentos de contribuição à Segurança 
Social. Inclui também o pagamento de subsídio de refeição e transporte na parte isenta. 

 

12 - Acontecimentos após data de Balanço 
 
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo 

nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018. 
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Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se 

registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2018 foram 

aprovadas pela Direção em 2 de Abril de 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
13 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais 
 
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do 

Decreto-lei 534/80, de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-

se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, 

dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

14 – Outras informações 
14.1 - Fornecimentos e serviços externos 
 
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de 

dezembro de 2018 e de 2017 foi a seguinte: 

 

Descrição 2018 2017 

Serviços especializados 15.089,36 € 
                                                      

16.598,36 €  

Materiais 8.438,17 € 
                                                        

7.908,29 €  

Energia e fluídos 56.019,34 € 
                                                      

48.149,27 €  

Deslocações estadas e transportes 7.321,49 € 
                                                        

9.152,02 €  

Serviços diversos 63.083,36 
                                                      

66.321,54 €  

     Limpeza, higiene e conforto 30.524,01 € 
                                                        

28.986,46 €  

     Seguros 4.746,36 € 
                                                         

3.621,09 €  

     Comunicação 3.581,51 € 
                                                         

4.277,96 €  

     Outros 23.146,18 € 
                                                        

25.610,23 €  

     Contencioso e notariado 135,30 € 
                                                            

401,90 €  

     Rendas e alugueres 950,00 € 
                                                         

3.423,90 €  

Total 149.951,72 €  148.129,48 €  
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14.2 - Aumentos/reduções de justo valor 
 

O justo valor dos Outros ativos financeiros evoluiu em 2017 e 2016 de acordo com o 

mapa seguinte. 

  2018 2017 

Descrição 
Aumentos de 

justo valor 
Reduções de 

justo valor 
Aumentos de justo 

valor 
Reduções de justo 

valor 

Em Investimentos Financeiros- 
OTR 

395,00 €         3.335,00 €    

Em Investimentos Financeiros- 
Fundos 

1.057,36 € 597,51 €             73,68 €                 2,31 €  

 

 

 

 

 

 

 

14.3 - Outros rendimentos 
 
A rubrica de “Outros rendimentos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

Descrição 2018 2017 

Rendimentos Suplementares 3.626,30            1.269,10 €  

               Serviços sociais  109,50 €  

               Festas e subscrições 3.516,80 €              1.269,10 €  

               Descontos de pronto pagamento obtidos    

Ganhos em inventários                738,36 €  

               Sinistros                 738,36 €  

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros 2,00 €                   0,72 €  

               Valorização de fundos de compensação 2,00 €                    0,72 €  

Outros rendimentos e ganhos 8.346,09 €            7.924,84 €  

               Correções relativas a períodos anteriores 79,59 €              3.154,89 €  

               Alienação em Imob. corpóreas    2.500,00 €  

               Benefícios de penalidade contratuais  232,00 €  

               Restituição de Impostos                   63,84 €  

               Donativos 5.534,50 €              4.706,11 €  

Total 11.974,39 €              9.933,02 €  
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14.4 - Outros gastos 
 

A rubrica de “Outros gastos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

Descrição 2018 2017 

Impostos                  40,32 €  

               Taxas                   40,32 €  

Dívidas incobráveis    

              Dívidas incobráveis    

Outros                 500,05 €  

             Correções relativas a períodos anteriores                     0,05 €  

             Quotizações 540,00 €                500,00 €  

Outros não especificados 44,89 €                   2,29 €  

            Cauções   44,89 €                    2,29 €  

Total 544.89 €                542,66 €  

 

 

14.5 - Resultados financeiros 
 
Nos períodos de 2018 e 2017 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

 

Descrição 2018 2017 

Juros e gastos similares suportados -        508,09 -      33,13 €  

     Juros suportados -       508,09€ -       33,13 €  

     Diferenças de câmbio desfavoráveis               -   €  

     Outros gastos e perdas de financiamento               -   €  

Juros e rendimentos similares obtidos 3.311,66   3.405,28 €  

     Juros obtidos 2.089,93 €     2.758,27 €  

     Dividendos obtidos 1.221,73 €        647,01 €  

     Outros rendimentos similares               -   €  

Resultados Financeiros 2.803,57 €     3.372,15 €  
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As demonstrações financeiras para o período findo de 31 de dezembro de 2018 foram 
aprovadas pela Direção do Patronato de Nossa Senhora de Fátima em 2 de abril de 
2019. 
 

 

Vilar- Aveiro, 2 de abril de 2019 
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Ata de Aprovação de Contas

  
 

 

 

 

 

 



RELATÓRIO DE CONTAS 
 

 

 
52 

 

Parecer do Conselho Fiscal 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


