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Mensagem do Presidente 

Pe. José Miguel Fraga Cardoso 

 

Podemos acreditar na vida antes da morte? 

Celebrar 20 anos de acolhimento de jovens e crianças em risco. 

 

1. Na entrevista concedida no passado mês de abril ao programa “Alta Definição” da SIC, o humorista 

Luís Franco Bastos de 27 anos, que perdera recentemente os seus pais, deixava-nos em herança a 

seguinte frase: “Seja qual for a altura em que eu morra, hei-de morrer sempre feliz, porque passo a vida 

a fazer sorrir os outros!” 

 

2. É verdade que nos devemos orgulhar de sermos nós, os portugueses, a descobrir o caminho marítimo 

para o Oriente; também devemos estar satisfeitos por já se ter chegado à Lua; devemos até ficar 

descansados por o nosso país estar praticamente todo ligado por auto-estradas; e ainda devemos ficar 

gratos à tecnologia por permitir uma comunicação global cada vez mais rápida e eficaz, mas... há um 

dilema comum que atravessa toda a estrutura da nossa sociedade, que se resume a um “problema de 

distância". 

 

Por vezes, conseguimos chegar mais depressa a um destino que fica a centenas de quilómetros da nossa 

residência ou entrar em contacto com alguém que reside na outra parte do mundo, do que tocarmos no 

coração daqueles que nos rodeiam. Mais: muitas vezes até olhamos os outros, mas não vemos (nem 

queremos ver) as feridas humanas que transportam em si.  

 

O que até então ficava longe tornou-se agora mais perto; mas o que está perto, parece ficar cada vez 

mais longe. E por muito que nos custe, o maior medo de qualquer ser humano, mais do que não ter 

sustento ou saúde, é não sentir-se amado.  

 

3. O Deus que os cristãos (católicos) professam é um Deus vivo, próximo e presente. Ele nunca fica off-

line. Nunca fica sem rede, sem saldo ou sem bateria. Não tem horários nem prazo de validade. E quando 

decidiu enviar o seu filho Jesus ao mundo há 2000 anos, enviou-O com uma grande finalidade: ensinar 

como devemos viver. E a sua regra de vida é demasiado simples: amar-nos uns aos outros segundo o seu 

estilo (Jo 15,12) ou, por outras palavras, evitar que a distância impeça a nossa fraternidade e compaixão. 

 



Relatório e Contas 2015 
Centro Social e Paroquial de Revelhe 

___________________________________________ 

__________ 

___________________________ 
 

5 

 

5 

 

De nada nos serve acreditar numa vida eterna, se descuidamos a nossa fé nesta vida que a precede. E 

porquê? Porque o jogo da nossa salvação, tal como num jogo de futebol, ganha-se nos pequenos 

pormenores que fazes pelos outros: nos pequenos gestos, nas pequenas lágrimas, nas pequenas 

palavras, nos pequenos sentimentos e, tal como o Luís Franco Bastos, nos pequenos sorrisos... que tu 

produzes nas suas vidas, fazendo encurtar assim as distâncias humanas que nos separam. 

 

4. Ao celebrar-se no próximo mês de junho os 20 anos do Lar da Criança de Revelhe, celebramos 

precisamente a fé na vida antes da morte. Durante este tempo, foram cerca de 150 crianças e jovens 

que, por diversas razões, precisaram de ser amadas, protegidas, respeitadas e valorizadas nesta 

instituição. 

 

Resta-nos, por isso, agradecer a Deus esta missão cristã que nos confiou, bem como as pessoas que 

construíram e constroem a história deste Lar, sempre prontas a aproximar-se, a gastar tempo e a amar 

estas vidas feridas, sempre disponíveis em moldá-las pelos pequenos pormenores, e sempre convictas 

que a felicidade não pode ser um privilégio de alguns, mas um direito de todos.  

 

O presente relatório de contas é a expressão deste esforço que a instituição tem feito para oferecer aos 

nossos utentes uma formação integral. 

 

Por tudo isto, fica a pergunta: será que podemos não acreditar na vida antes da morte?  

Podemos, mas não era a mesma coisa. 
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I. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

a. Organização formal 

O Centro Social e Paroquial de Revelhe 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, autoridade eclesiástica, inscrito no competente 

registo das IPSS, em 26 de junho de 1995 sob o nº32/96, no livro 5, a folhas 104 v, 

regendo-se pelas disposições do estatuto das IPSS e demais normas aplicáveis, desde 

que no respeito pelas disposições da Concordata de 2004. 

 

Segundo o Direito Português, o Centro Social é uma pessoa coletiva religiosa (NIPC 503 

446 173) reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social (NISS 

20004144806), qualificada como Institutos de Organizações ou Instituições da Igreja 

Católica. 

 

São órgãos de gestão, a direção e o conselho fiscal. A direção é um órgão colegial, de 

governo, execução e administração, constituída por cinco membros, presidente, vice-

presidente, dois secretários e um tesoureiro. O conselho fiscal é composto por três 

membros do conselho económico da paróquia.  

 

− Localização 

CARACTERIZAÇÃO DO CONCELHO E FREGUESIA (PARÓQUIA) 

 

Figura 1. Mapa do distrito de Braga. 

 

O concelho de Fafe localiza-se no distrito de Braga, Baixo Minho, e é delimitado a norte 

pelos concelhos de Póvoa de Lanhoso e Vieira do Minho, a leste, pelos concelhos de 



Relatório e Contas 2015 
Centro Social e Paroquial de Revelhe 

___________________________________________ 

__________ 

___________________________ 
 

7 

 

7 

Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto, a sul pelo concelho de Felgueiras e a ocidente 

pelo de Guimarães e estende-se por uma área de 223 Km2. O concelho é composto por 

trinta e seis freguesias com uma área média por freguesia de 6,1 Km2, num total de 

218,9 Km2. 

 

O Centro Social o Paroquial de Revelhe está sedeado na rua da Igreja n.º 125, na 

freguesia de Revelhe, neste concelho (Fafe).  

 

No âmbito social esta organização constitui a única resposta no concelho de Fafe e 

desenvolve a sua actividade num edifício de propriedade da paróquia sob a figura de 

contrato de comodato. 

 

II. INFORMAÇÃO RELEVANTE 

 

a. Quem somos 

O Centro Social e Paroquial de Revelhe possui duas respostas sociais, um Lar de Infância 

e Juventude com capacidade para acolher treze crianças e jovens dos zero aos vinte e 

um anos e um Centro de Acolhimento Temporário com capacidade para acolher vinte 

crianças. 

 

    

         Figura 2. Festividades em honra de S. João. 
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− Crianças e Jovens Residentes no final do período 

No final do período em análise residiam no centro social 19 crianças e jovens de ambos os 

sexos. As mais novas três anos e as mais velhas vinte e um anos. Frequentaram o 

agrupamento de escolas do concelho de Fafe e estão inseridos nos diversos grupos da 

paróquia, nomeadamente, escuteiros e catequese. 

 

− Recursos Humanos 

Relativamente aos recursos humanos existem no lar da criança três equipas de trabalho: 

técnica, educativa e de apoio e logística. A equipa técnica é constituída por três elementos 

todos licenciados sendo que o entre eles há um assistente social e um psicólogo. A sua área 

de intervenção consiste no acompanhamento e ligação com as instituições externas e 

coadjuvar na gestão interna da instituição. A equipa educativa integra oito elementos de 

áreas distintas que acompanha os jovens na vertente educativa e pessoal. A equipa de apoio 

e logística constituída por seis elementos de serviços gerais tem por missão acompanhar e 

assegurar o funcionamento da instituição. 

 

Existe ainda um elemento no departamento administrativo e de contabilidade em regime de 

voluntariado. A contabilidade está adjudicada a um gabinete externo em prestação de 

serviços. 

 

− Instalações e Equipamentos 

O edifício onde funciona é propriedade da paróquia e está cedido ao centro através de um 

contrato de comodato por um período de tempo acordado entre as partes. Divide-se em 

duas alas, a dos rapazes e a das raparigas. Possui nas suas instalações um refeitório, uma 

lavandaria, uma sala de estar em cada uma das alas e uma sala de estudo comum.  

 

− Acordos e Parcerias  

A direcção do centro social manteve ao longo do período o acordo de cooperação com 

segurança social e simultaneamente trabalhou com os parceiros locais, pessoas amigas e 

benfeitores.   
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Quadro 1. Acordos e parcerias.  

Designação da Entidade Tipo de Produtos 

Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social Acordo de cooperação 

Padarias Silva Fornecimento diário do pão gratuito e doces em datas especiais 

Naturjipe Actividades lúdicas com os jovens. 

Lyons Ajuda financeira e em géneros. 

Pingo Doce Donativos em géneros alimentares 

Instituto Estudos Superiores de Fafe Protocolo de intercâmbio institucional. 

Modelo Continente, S.A. Donativos em géneros. 

Intermarché Oferta de fraldas e artigos de bebé. 

Doce Retiro Oferta de doces ao fim de semana (sobremesa Meninos). 

Fonte: Consulta documental aos arquivos da instituição. 

 

− Acontecimentos mais relevantes no período 

Na vida das instituições há muitos acontecimentos e algumas histórias que se vivem e que 

se partilham e algumas deixam marca pelo simbolismo e pelo carinho que representam. A 

chegada do ardina à instituição atribuído ao livro “o sítio onde moram as cores do arco iris” 

editado no ano passado, foi sem dúvida, o momento mais emocionante do período em 

análise. Está na estante da biblioteca fundada com o dinheiro arrecadado com a venda do 

livro, onde pode ser observado e tocado para alegria dos jovens e crianças residentes na 

instituição. 

 

 
Figura 3. Ardina do livro “o sítio onde moram as cores do arco-íris”. 
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III. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCEIROS 

As organizações de economia social deparam-se diariamente com o problema da 

sustentabilidade económico-financeira, cujo Centro Social e Paroquial de Revelhe é um bom 

exemplo disso. Ciente destas dificuldades a direcção tem vindo a diligenciar esforços, no 

sentido de angariar fundos, para de um modo gradual atingir algum grau de auto 

sustentabilidade.  

 

A. SITUAÇÃO ECONÓMICA 

As rubricas económicas de ganhos e perdas são por excelência as rubricas de gestão, e nessa 

base de pensamento, espelham o trabalho e o esforço económico que o órgão de gestão vai 

desenvolvendo ao longo dos períodos económicos para satisfazer as necessidades dos 

utentes a quem serve, com os recursos de que dispõe. 

 

Apresentam-se de seguida os valores registados no período, no âmbito destas rubricas, com 

uma breve análise às variações mais significativas, bem como às medidas de gestão que 

foram sendo tomadas, em cada situação específica. 

 

a.  Análise aos Proveitos e Ganhos 

Para avaliação do impacto dos financiamentos no desenvolvimento da actividade do centro 

social, apresenta-se a distribuição desses financiamentos obtidos no período, em quadro e 

em gráfico, respectivamente, em valores relativos. Por prudência e por reserva de 

confidencialidade, não serão apresentados os valores absolutos das rubricas. 

 

    Quadro 2. Fontes de Financiamento - Ano económico de 2015  

Rubricas de Ganhos (Fontes de Financiamento) Peso % 

Acordos de Cooperação Segurança Social 84,50 % 

Plano SERE +  9,87 % 

Outras Entidades Publicas  4,77 % 

Outros Rendimentos (donativos em valores pecuniários) 0,86 % 

Total 100,00 % 
Fonte: Demonstrações Financeiras ano económico 2015. 

 

Da análise a este quadro podemos aferir que para além dos acordos de cooperação e 

projectos celebrados com o Ministério do Emprego da Solidariedade e Segurança Social, que 
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têm um peso significativo nas fontes de financiamento, há uma percentagem de outras 

fontes de financiamento que carecem de alguma atenção. Para que a o centro social liberte, 

gradualmente a sua dependência do subsídio estatal, será necessário agilizar dinâmicas junto 

da comunidade com o intuito de angariar alguns fundos. Há projectos em curso que serão 

implementados num futuro próximo e que contribuirão para atenuar esta tendência. 

 
 

Para uma análise pormenorizada desta realidade apresenta-se de seguida um gráfico da 

distribuição das fontes de financiamento, em valores percentuais. 

 

84,50%

9,87%

4,77% 0,86%

Acordos de Cooperação Segurança Social

Plano Sere +

Outras entidades

Outros rendimentos (donativos valores
pecuniários)

 
      Gráfico N. 1 – Distribuição das fontes de financiamento. 

 
 

Salienta-se o grande peso do financiamento público relativamente ao financiamento de outras 

entidades, no entanto, o esforço da direcção vai no sentido de tentar inverter esta tendência, 

embora de um modo ainda gradual. 

 

b. Análise aos Gastos e Perdas 

 

O estudo destas rubricas espelha a estratégia de acção desenvolvida pelo órgão de gestão 

na vertente económica, e o modo rigoroso como aplica os recursos colocados à sua 

disposição.  
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Apresenta-se de seguida um quadro da distribuição destas rubricas, ao longo do período, em valores 

relativos. Por prudência e reserva de confidencialidade, não serão apresentados os valores absolutos. 

 
Quadro 3. Distribuição dos Gastos e Perdas por rubricas económicas. 

 
Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2015 . 

 
Efectuada uma leitura geral ao documento, em articulação com as restantes demonstrações Financeiras 

do período, verifica-se uma redução de gastos na ordem dos 8,05 %. Esta redução justifica-se pelas 

medidas implementadas internamente e consequentemente, uma reorganização e revisão estratégica, 

que serão objecto de análise ao longo do documento. 

 

Considerando as suas características, efectua-se uma análise pormenorizada, das rubricas mais 

relevantes.  

 

− Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 
 

O valor desta rubrica coincide com o valor das compras, todos os produtos 

adquiridos são consumidos no período, não há stock de produtos. O valor da rubrica 

sofreu um ligeiro aumento que se justifica pelos eventos desenvolvidos ao longo do 

período e consequentemente aumento do valor das compras, mas também 

motivada pela necessidade de adquirir outro género de produtos alimentares, com a 

entrada do bebé de seis meses de idade. 

 

 

Rubricas de Gastos e Perdas 
  

Ano 2015 
Peso %  

Ano 2014 
Peso % 

− Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 4,92 % 4,07 % 

− Fornecimentos e Serviços Externos (Plano SERE +) 0,17 % 2,24 % 

− Serviços especializados 8,68 % 5,26 % 

− Materiais 1,46 % 1,49 % 

− Energia e Fluídos 4,19 % 5,25 % 

− Deslocações Estadas e Transportes 1,66 % 1,47 % 

− Serviços Diversos 2,77 % 2,37 % 

− Gastos com o pessoal 75,98 % 76,14 % 

− Outros gastos e perdas 0,16% 1,71 % 

Total das Rubricas de Gastos e Perdas 100,00 % 100,00 % 
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− Conservação e Reparação (Serviços Especializados) 

Nesta rubrica estão reflectidos os gastos com pequenas reparações efectuadas em 

bens imóveis. Constatámos que continua a verificar-se um valor significativo no 

âmbito desta rubrica, justificado pelo facto do imobiliário estar a ficar obsoleto e 

danificado pelo uso, carecendo de alguma reparação e restauro. Ao longo do 

período repararam-se alguns móveis e conseguiu-se uma diminuição de gastos, 

comparativamente com o período homólogo. Este facto deveu-se à preocupação de 

incutir nos jovens residentes o respeito pelos bens e aprender a zelar os bens e os 

equipamentos colocados à sua disposição. 

 

− Farmácia (Serviços Especializados) 

Da análise aos valores desta rubrica verifica-se um aumento acentuado no período. 

Este facto deveu-se essencialmente, à substituição de medicamentos de alguns 

jovens residentes, medicamente assistidos e da compra de novos medicamentos 

com a entrada de novos jovens para instituição. 

 

− Mecânica de Automóveis (Materiais) 

Houve um aumento significativo nos valores desta rubrica justificado pelo facto da frota 

automóvel estar em estado de uso bastante grande, o que acarreta reparações 

constantes e de valores cada vez mais significativos. A direcção está a diligenciar 

esforços no sentido de inverter esta tendência, e nesse sentido, fez um orçamento para 

adquirir uma nova carrinha mais económica, tentar vender o carro em uso e candidatou 

o centro social à frota solidário do montepio, para a eventual atribuição de uma nova 

carrinha de nove lugares a custo zero. 

 

− Electricidade (Energia e Fluídos) 
 

Apesar da criação de uma sala de estudo no ano anterior, e consequentemente o 

alargamento do período de permanência dos jovens residentes nesse espaço, verifica-se 

uma diminuição significativa no valor desta rubrica. Esta diminuição deveu-se 

essencialmente à medida de gestão implementada que consistiu na substituição de 

todas as lâmpadas tradicionais, por lâmpadas economizadoras de energia que originou 

esta diminuição nos gastos e no consumo. 
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− Combustíveis (Energia e Fluídos) 

Da análise a esta rubrica constata-se uma diminuição drástica nos valores do período. 

Este facto deveu-se, essencialmente a dois factores, substituição do fornecedor de 

combustível e ao facto de alguns jovens efectuarem a deslocação em transporte publico, 

quer para a escola que frequentam durante a semana, utilizando o sistema de passe, 

quer nas visitas de fim-de-semana às famílias, evitando deste modo a utilização 

desnecessária da frota automóvel. 

 

− Deslocações e Estadas (Deslocações Estadas e Transportes) 

Os valores desta rubrica reflectem as despesas com o transporte em deslocação. Sofreu 

um ligeiro acréscimo no período, motivado pelo facto das crianças e jovens residentes, 

passarem a efectuar a deslocação em transporte público, quer para a escola que 

frequentam, quer às famílias em fim-de-semana. Ressalvar que estes gastos são 

assumidos na sua totalidade pela instituição. 

 

− Comunicação (Serviços Diversos) 

Salientar o aumento nos valores desta rubrica em consequência de uma reorganização 

interna e que surtirá efeitos num futuro próximo. 

 

− Gastos com o pessoal 

 
Considerando a especificidade destas rubricas e o facto de estarmos perante pessoas, que 

são por natureza “seres insatisfeitos”, e considerando a escassez de recursos financeiros que 

possam satisfazer as suas ambições profissionais, a direcção tem vindo a estimular o gosto e 

a motivação pelo desempenho das tarefas, através do recurso a outras formas de 

compensação. Organizou um seminário fora da instituição para formação das pessoas e 

tentará no futuro manter este tipo de procedimentos que justifica em parte os valores da 

rubrica, outros gastos com o pessoal. 

 

A diminuição verificada nos valores do período deveu-se ao esforço na gestão dos recursos 

humanos, mas também, ao facto de haver uma educadora social em licença de 

parentalidade de longa duração e uma auxiliar em baixa médica prolongada.  
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Efectuada uma análise à variação das diversas rubrica no período, apresentam-se esses dados em gráfico 

para uma melhor percepção e compreensão do peso de cada rubrica nos gastos anuais. 

 

4,92%
0,17%

8,68%

1,46%

4,19%

1,66%

2,77%

75,98%

0,16%
Custos Mercadorias Vendidas e das
Matérias Consumidas

FSE (Plano SERE +)

Serviços especializados

Materiais

Energia e Fluídos

Deslocações Estadas e Transportes

Serviços Diversos

Gastos com o pessoal

Outros gastos e perdas

 

Gráfico N.2 – Distribuição percentual dos gastos por rubricas económicas (ano 2015). 
 
 

Em síntese, podemos concluir que os gastos com o pessoal representam um peso muito 

significativo no total dos gastos anuais. A direcção está bem ciente desta realidade e tentará 

gerir os recursos o melhor que puder, em sintonia com as limitações que o mercado de trabalho 

impõe. 
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B. SITUAÇÃO FINANCEIRA 

 

O desenvolvimento do Observatório da Economia Social em Portugal (OBESP) defende uma definição 

do conceito de Economia Social de forma a poder ser definido o universo de todas as instituições 

inseridas nesse sector de actividade. A Economia Social oferece bens ou serviços que correspondem a 

necessidades sentidas pelos indivíduos a que se destinam, independentemente da sua rentabilidade 

económica intrínseca, procurando que essa oferta seja efectuada e optimizada.  

 

Neste sentido – pese embora as diferenças de natureza, missão, dimensão, modelo de gestão, sector 

de actividade – todas as organizações que integrem a Economia Social, terão de apresentar duas 

características: uma preocupação com os indivíduos e a concessão de uma importância primordial 

aos aspectos sociais.   Deve existir sempre uma preocupação com a solidariedade.  

 

Numa organização da economia social, deve existir também a preocupação de fomentar a 

participação nas dinâmicas e actividades dos seus membros, dos utilizadores, dos assalariados e 

também de outros agentes que eventualmente lhe estejam associados (stakeholders).  

       

”Em 2010, existiam 5 022 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS). Estas 

representaram 50,1% do VAB (valor acrescentado bruto) 42,6% das remunerações e 38,2% da 

necessidade líquida de financiamento da Economia Social. As transferências correntes e subsídios 

constituíram recursos significativos para as actividades desenvolvidas, sobretudo para os cultos e 

congregações (33,2%), as organizações profissionais, sindicais e políticas (32,9%), o ensino e 

investigação (32,3%) e a acção social (31,0%).”  

(Conta Satélite da Economia Social 2010 – edição 2013 – Instituto Nacional de Estatística) 

 

Consultando a publicação da conta satélite nacional das entidades da economia social 

mais recente, relativa ao ano de 2010, e pese embora haja algum desfasamento 

temporal, e certamente um enorme esforço dos órgãos de gestão para atenuar esta 

tendência e tornar o sector social mais auto sustentável, poderemos deduzir que pelas 

características deste tipo de instituições o peso das transferências de subsídios estatais 

será sempre significativo, para a sobrevivência deste sector da economia. 
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Apresenta-se de seguida o Balanço com a informação financeira do período e com uma 

breve justificação das oscilações nas rubricas mais significativas.  

 

Quadro 4. Balanço Analítico em 31 de Dezembro de 2015        
 

Rubricas do Balanço 
Períodos 

Ano 2015 Ano 2014 

ACTIVO     

 Activo Não Corrente 46,75 % 47,78 % 

 Activo corrente 53,25 % 52,22 % 

TOTAL DO ACTIVO  100,00 % 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   

Fundos Patrimoniais 93,93 % 92,76 % 

Passivo Não Corrente 0,03 % 0,03 % 

Passivo Corrente 6,04 % 7,31 % 

TOTAL FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 100,00 % 100,00 % 

            
 Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2015. 
 

Numa leitura geral a este documento, pode aferir-se que não houve grandes oscilações 

nos valores das rubricas do balanço, ao longo do período. Neste sentido, apresenta-se 

uma breve análise às rubricas cujo valor se justifique, pela sua natureza. 

 

− Activos Fixos Tangíveis (Activo Não Corrente) 
 
Os valores desta rubrica reflectem o investimento em bens móveis. A ligeira 

diminuição verificada no período deveu-se, essencialmente, ao facto não ter havido 

no período substituição significativa de bens móveis e ao efeito das depreciações do 

exercício. Salientar que a direcção tem a sua atenção direccionadas para a 

poupança, no sentido de num curto prazo avançar com a construção da obra e 

posteriormente adquirir algum mobiliário em estado novo. 

 

− Caixa e Depósitos Bancários (Activo Corrente) 
 

O aumento verificado no âmbito desta rubrica deveu-se a um esforço da direcção, 

no sentido de angariar mais verbas junto da comunidade de mecenas e desse modo 

economizar ao máximo a aplicação das poupanças existentes, gerando assim 

aumento de fluxos de caixa e depósitos bancários. 
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− Resultado Liquido do Exercício (Fundos Patrimoniais) 

Apesar do ligeiro aumento da rubrica geral, houve uma ligeira diminuição dos valores 

desta rubrica, devendo-se a algumas reajustamentos no âmbito da gestão interna, mas 

também ao corte do financiamento verificado no período de outubro a dezembro, 

motivado pela saída de alguns jovens por limite de idade na resposta social LIJ, sem a 

respectiva entrada o que originou uma diminuição da capacidade instalada baixando 

dos 65%, com o respectivo corte proporcional no financiamento mensal. 

 

− Fornecedores (Passivo Corrente) 

Apesar da diminuição na rubrica geral, houve um ligeiro aumento verificado nos valores 

desta rubrica, devendo-se ao facto de no final do ano haver necessidade de adquirir 

alguns produtos, típicos das festas natalícias e cujo pagamento se fará no ano seguinte.  

 

Da análise aos valores gerais anuais, facilmente se conclui que não houve no período oscilação 

de valores nas rubricas do balanço que careça de justificação pormenorizada. 
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