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NO CAMINHO DA GESTÃO O MOMENTO DESAFIANTE É DECIDIR 

 

Num mundo em constantes mudanças, tecnológicas e normativas, a gestão das instituições de 

economia social assenta, diariamente, em paradigmas e critérios de rigor, orientados para uma 

exigente sustentabilidade financeira e rigorosas normas orientadoras, em contraponto, com 

uma gestão de missão que se quer próxima, social e de cariz humanitário. 

 

Nesta harmonia de paradigmas constantes, a direcção passou por desafios exigentes, mas 

necessários e urgentes, nomeadamente, a continuação da construção da nova casa, não 

descorando o fim máximo, o cuidar das meninos e meninas que acolhemos, facultando-lhes as 

ferramentas para um crescimento pleno e sadio.  

 

Neste contexto, os dois factores - a gestão e a missão -, conjugados trouxeram para o Centro 

Social, um salutar desenvolvimento institucional, num desempenho muito gratificante, onde 

todos se sentiram parte do processo - uma palavra de gratidão aos benfeitores e amigos -, e o 

exemplo disso é o resultado atingido e explanado neste documento de gestão que 

apresentamos.  

 

Ao longo dos anos muito trabalho tem vindo a ser desenvolvido, mas muito ainda haverá, 

seguramente, para fazer, e com esse propósito, a direcção continuará a desenvolver esforços 

para continuar este trabalho de missão, meritório. 

 

“Por vezes sentimos que aquilo que fazemos  

não é senão uma gota de água no oceano.  

Mas o oceano seria menor se lhe faltasse uma gota…” 

Madre Teresa de Calcutá 

 

A Direcção 
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1. ENQUADRAMENTO INSTITUCIONAL 

1.1. 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, regendo-se pelas disposições do 

Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social e demais normas aplicáveis. 

 

O órgão de gestão é composto por uma direção e um 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 que acompanha a actividade da direcção e 

emite pareceres às contas. 

 

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. 

         

a) CRIANÇAS E JOVENS RESIDENTES NO FINAL DO PERÍODO 

No final do período em análise residiam no centro social dezassete crianças e jovens de 

ambos os sexos. A mais nova, quatro anos e a mais velha vinte e um anos. Frequentaram 

os agrupamentos de escolas do concelho de Fafe, estão inseridos nas associações 

desportivos locais e nos diversos grupos da paróquia, nomeadamente, escuteiros e 

catequese. 

 

b) RECURSOS HUMANOS 

Relativamente aos recursos humanos existem no Centro Social 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, este assume as funções de director técnico. A sua área de intervenção 

consiste no acompanhamento e ligação com as instituições externas e coadjuvar na 
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gestão interna da instituição. A equipa educativa integra nove elementos de áreas 

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

logística constituída por cinco elementos de serviços gerais tem por missão acompanhar 

e assegurar o funcionamento da instituição. 

 

Existe ainda um grupo de voluntários, que ajuda nas diversas tarefas, nomeadamente, 

um elemento administrativo e de contabilidade. A contabilidade está adjudicada a um 

gabinete externo em regime prestação de serviços. 

 

c) INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

O edifício onde funciona o Centro Social 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, uma sala de estudo comum e um total de onze quartos. 

 

 LOCALIZAÇÃO 

 

     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 

Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto e a ocidente pelo concelho de Guimarães e estende-

se por uma área de 223 Km2.  
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Figura 2. Mapa das freguesias do concelho de Fafe. 

 

Com cerca de 5 Km2 de área e oitocentos e quarenta e nove habitantes – segundo os  

censos de 2011 -,  o Centro Social o Paroquial de Revelhe localiza-se na freguesia de  

Revelhe, do concelho de Fafe. 
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2. ACONTECIMENTOS MAIS SIGNIFICATIVOS DO PERÍODO 

A partilha de experiências, o convívio e o contacto com outras realidades exteriores á 

instituição, são momentos propícios ao crescimento saudável da comunidade residente.  

 

 PASSEIO ANUAL - Em pleno registo de alegria decorreu o habitual passeio anual da 

comunidade do Lar da Criança de Revelhe, na segunda-feira de carnaval, dia 24 de 

fevereiro. O percurso foi longo, iniciando em Viana do Castelo com vista de Santa Luzia 

sobre a cidade, a visita ao Navio Gil Eanes, terminando com o cheiro a mar na cidade de 

Vila do Conde.  

  

Figura 3 – Imagens da visita ao Navio Gil Eanes (Viana do Castelo) e subida ao Monte S. Félix (Povoa de Varzim) 
 

 VISITA DE UM PILOTO DO RALI SERRAS DE FAFE – No âmbito do famoso Rali Serras de Fafe, os 

jovens e crianças foram surpreendidos com a visita do Piloto Pedro Almeida, que partilhou 

alguns momentos da sua vida ao volante e proporcionou momentos de grande euforia a 

todos. No final deixou alguns presentes para os jovens da instituição. 

 

    

Figura 4 – Imagens da visita do piloto, Pedro Almeida, do Rali Serras de Fafe. 

 

 PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO “O QUE NOS UNE A TODOS” - O Centro Social foi convidado para 

participar no seminário “o que nos une a todos” organizado pelo Centro Missionário de 
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Braga. O seminário foi dividido em diversos workshops, e o desafio lançado à nossa casa 

foi para desenvolver e falar acerca da temática “Acolhimento de Crianças e Jovens em 

Risco”. O tema foi desenvolvido pela directora técnica – dra Vanessa Teixeira -, com a 

participação de um grupo razoável de pessoas e no final houve lugar para uns minutos 

de debate para esclarecimento de alguns pontos-chave referidos na apresentação.  

 

                            

         Figura 5 – Imagens da participação no seminário organizado pelo Centro Missionário de Braga. 

 

 FESTIVIDADES DE S. JOÃO – Uma das formas de fortalecer os laços entre a instituição e 

todos aqueles amigos que, contribuem das mais variadas formas para construir um 

futuro diferente para as crianças e jovens que aí habitam, será sem dúvida, 

proporcionar-lhes alguns momentos de convívio fraterno entre todos. Depois das 

palavras de acolhimento proferidas pelo senhor Presidente da Direcção, o convívio 

prosseguiu com a típica sardinha e os petiscos minhotos, não faltando a música popular, 

os enfeites e no final a surpresa que as crianças prepararam - uma marcha popular. 

    

   Figura 6 – Imagens das festas Sanjoaninas. 
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Por fim, e como já é tradição neste dia, o balão de S. João levou até ao infinito uma 

mensagem de esperança e alegria para todas as crianças do mundo, sobretudo as crianças 

que sofrem, partilhando assim com elas um pouco de solidariedade. 

 

 CAMPANHAS DE ANGARIAÇÃO DE DONATIVOS – A época natalícia é por excelência uma altura 

propícia para as campanhas solidárias, mas há outros momentos em que esses gestos de 

solidariedade podem ser desenvolvidos. Ao longo do ano foram várias as iniciativas de 

angariação de donativos, para recolha de bens em géneros e em valores monetários que em 

muito contribuíram para atenuar as despesas e ajudar na gestão corrente da instituição. 

 

                                                 

     

   Figura 7 – Imagens de eventos para angariação de donativos. 
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3. INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS  

3.1 ENQUADRAMENTO 

A Resolução do Parlamento Europeu, de 19 de Fevereiro de 2009, sobre a Economia Social, 

sublinha que “(…) a economia social, ao aliar rentabilidade e solidariedade, desempenha um papel 

essencial na economia europeia, criando empregos de elevada qualidade, reforçando a coesão 

social, económica e regional, a solidariedade e um tipo de economia com valores democráticos que 

põe as pessoas em primeiro lugar, para além de apoiar o desenvolvimento sustentável e a inovação 

social, ambiental e tecnológica(…)”. Neste âmbito de actuação, a Comissão Europeia - e cada 

Estado membro -, elabora contas satélite que permitem uma análise comparativa entre os 

estados e contribui para melhorar a visibilidade das entidades deste sector da economia.  

 

Em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, em parceria com a CASES – Cooperativa 

António Sérgio para a Economia Social, elabora, desde 2013, Contas Satélite da Economia 

Social, tendo já dados de referência 2010, 2013 e 2016. A Conta Satélite e a sua 

continuidade decorrem da necessidade de avaliar, de forma exaustiva, a dimensão 

económica e de identificar as principais características das entidades que constituem este 

sector de actividade. Entre os dados da Conta Satélite de 2013 e os dados da Conta Satélite 

de 2016, pode constatar-se que o Valor Acrescentado Bruto do Sector da Economia Social 

aumentou 14,6%, o emprego total 8,5% e o emprego remunerado 8,8%. Isto significa que a 

Economia Social registou, nas variáveis macroeconómicas um grande dinamismo no 

cômputo da Economia Nacional. 

 

Em 2016, foram identificadas 5  622 entidades com o estatuto de Instituições Particulares de 

Solidariedade Social, ou equiparado, observando-se um acréscimo de 0,7% 

comparativamente ao ano de 2013. As Instituições Particulares de Solidariedade Social 

reforçaram a sua importância relativa na Economia Social, representando 38,8% da 

produção, 44,2% do Valor Acrescentado Bruto, 51,5% das remunerações, 31,2% dos outros 

subsídios à produção e 63,1% do emprego remunerado (ETC) da Economia Social. 

Fonte: “Conta Satélite da Economia Social /Social Economy Satellite Account 2016” – www.cases.pt 

 

 

http://www.cases.pt/
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3.2. SITUAÇÃO ECONÓMICA  

As rubricas de Rendimentos e de Gastos são por excelência “o espelho” do trabalho e do esforço 

desenvolvidos pelo órgão de gestão ao longo de um dado período económico, para satisfazerem 

as necessidades dos utentes a quem servem, com os recursos de que dispõe. Neste contexto, 

apresentam-se os dados e uma breve fundamentação às oscilações de valores, mais 

significativas, no período em análise. 

 

3.2.1.RENDIMENTOS E GANHOS 

Para avaliação da actividade desenvolvida no período, apresenta-se a distribuição das fontes de 

financiamento obtidas, em quadro e em gráfico, respectivamente.  

 

               Quadro N. 1 Distribuição das rubricas de Rendimentos e Ganhos (Fontes de Financiamento) (1) 

Rubricas: Rendimentos e Ganhos Ano 2019 Peso % Ano 2018 Peso % 

Acordos de Cooperação Segurança Social 287.929,85 82,91% 292.467,48 82,94% 

Plano SERE + 34.087,56 9,82% 34.087,56 9,67% 

Outros subsídios 14.366,24 4,14% 17.413,10 4,94% 

Donativos  6.760,06 1,95% 8.574,36 2,43% 

Outros Rendimentos 4.131,59 1,19% 100,00 0,03% 

Total 347.275,30 100,00% 352.643,10 100,00% 

     Fonte: Demonstrações Financeiras ano económico 2019. 
(1)

 Não inclui juros bancários. 
 

 

Da leitura ao quadro anterior, duas informações a reter, uma ligeira diminuição do valor total anual 

destas rubricas, comparativamente com o período homologo, e um peso significativo do 

financiamento dos Acordos de Cooperação - via Ministério da Segurança Social -, relativamente ás 

restantes rubricas de Rendimentos.  

 

Pese embora, haja outras rubricas a emergir - e que merecem também alguma atenção -, 

nomeadamente, a participação de mecenas por via de donativos, que continuam a apresentar 

valores significativos, os Outros Rendimentos tiveram um aumento considerável, nas fontes de 

financiamento da Instituição, no período. Para além de outros factores, este aumento justifica-se em 

grande medida pela consignação de 0,5% dos Impostos de Rendimentos de Pessoas Singulares que 

continuam a apostar neste projecto social e no final de cada ano decidem ajudar, por esta via. 
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Gráfico dos valores relativos, por fonte de financiamento. 

 

 

  Gráfico N. 1  Distribuição relativa das fontes de financiamento. 

 
Da leitura aos valores do gráfico podemos facilmente concluir a informação mencionada em cima, 

isto é, o grande peso do financiamento público, mas também o emergir de outras fontes de 

financiamento no total dos Rendimentos anuais.  

 

3.2.2. GASTOS E PERDAS 

 

As rubricas de Gastos e Perdas reflectem a estratégia de acção desenvolvida pelo órgão de gestão, 

no período em análise e o modo como aplicou os recursos colocados à sua disposição. 

 

Segue-se um quadro da distribuição dos valores económicos de gastos e perdas, quer por rubricas de 

movimentação, quer por valores totais em cada rubrica, a fim de permitir uma leitura e uma análise 

mais pormenorizadas dos gastos. No final do quadro será efectuada uma breve justificação aos 

movimentos e oscilação mais significativos do período, por rubrica, comparativamente com o 

período homólogo. 
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         Quadro N. 4 Distribuição das rubricas de Gastos e Perdas. 

          Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 Dezembro de 2019. Não inclui Gastos/Reversões de Depreciação e de Amortização (imobilizado) 
 

Da leitura global ao quadro anterior, constata-se uma diminuição acentuada dos valores de Gastos e 

Perdas, comparativamente com o período homólogo (ano anterior), na ordem dos 3,98%. Esta variação 

deveu-se, fundamentalmente, a uma diminuição de três rubricas, Custo das Mercadorias Vendidas e 

Rubricas: Gastos e Perdas 
  

Ano 2019 

Peso %  

Ano 2018 

Peso % Rubrica de 
Movimento 

Total da 
Rubrica 

Rubrica de 
Movimento 

Total da 
Rubrica 

Custos Mercadorias Vendidas Matérias 
Consumidas 

  9.484,70 2,89%  16.169,64 4,72% 

    (CMVMC) 9.484,70     16.169,64   

FSE (Plano SERE +)  4.125,00 1,25%  3.700,00 1,08% 

   Supervisora e outros gastos 4.125,00   3.700,00   

Serviços Especializados   39.941,16 12,15%  34.906,12 10,20% 

   Trabalhos especializados 3.326,63 

  

  1.869,60 

 

 

   Projecto (acompanhamento obra) 3.690,00      

   Conservação e Reparação 7.460,03   11.093,69  

   Farmácia 4.819,57   4.104,09  

  Outros 20.644,93   17.838,74  

Materiais   6.579,35 2,00%  5.808,90 1,70% 

   Material de escritório 1.611,55 

  

  2.931,93 

 

 

   Mecânica de automóveis 4.967,80   2.876,97  

   Outros       

Energia e Fluídos   10.484,61 3,19%  13.132,64 3,84% 

   Electricidade 4.789,27 

  

  5.225,02 

 

 

   Combustíveis 5.276,46   7.141,34  

   Água  418,88   766,28  

   Outros       
Deslocações Estadas e Transportes   14.303,46 4,35%   27.144,60 7,93% 
   Deslocações e Estadas (Utentes) 12.428,73 

  

  26.858,91 

 

 

   Seguros 974,73   285,69  

   Outros 900,00      

Serviços Diversos   8.802,78 2,68%  9.330,00 2,73% 

   Comunicação 3.032,02 

  

  2.134,24 

 

 

   Gás 3.082,98   4.498,00  

   Limpeza higiene e conforto 1.455,68   2.477,76  

   Outros serviços 1.232,10   220,00  

Gastos com o Pessoal   226.940,54 69,04%  229.676,91 67,09% 

   Remunerações certas 125.536,93 

  

  152.716,49 

 

 

   Remunerações adicionais 49.154,59   18.248,49  

   Encargos sobre remunerações 48.716,30   56.512,02  
Seguros acidentes de trabalho e 
doenças profissionais 3.532,72   1.752,31  

   Outros gastos com o pessoal    447,60  

Outros gastos e perdas  8.026,02 2,44%  2.454,99 0,72%  

   Outros 8.026,02   2.454,99    

Total Gastos  328.687,62 100,00%  342.323,80 100,00% 
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Matérias Consumidas, Deslocações Estadas e Transportes e Gastos com Pessoal, respectivamente. 

Segue-se uma breve análise às oscilações dos valores mais significativas. 

 

 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS 

O valor reflectido nesta rubrica coincide com o valor das compras. Todos os produtos adquiridos são 

consumidos no período, não há stock de produtos. A rubrica sofreu uma diminuição significativa que 

se justifica pelos eventos desenvolvidos ao longo do período para angariação de donativos em 

género, facto que se reflectiu nesta diminuição dos gastos em compras, na ordem dos 50%. 

 

 CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 

Nesta rubrica estão reflectidos os gastos com pequenas reparações efectuadas em bens do 

imobilizado corpóreo. Constatámos que embora tenha havido uma diminuição, esta rubrica continua 

a apresentar um valor significativo. Estes gastos devem-se ao facto do imobiliário estar a ficar 

obsoleto carecendo de alguns restauros, efectuados pontualmente, em conformidade com as 

necessidades em cada situação específica. 

 

 OUTROS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 

O valor desta rubrica sofreu um aumento significativo, comparativamente com o período anterior. 

Este facto deveu-se, essencialmente, a uma reorganização interna das actividades, nomeadamente, 

no controle mais cuidado dos custos associados às dinâmicas e eventos dos utentes. 

 

 FARMÁCIA 

Da análise aos valores desta rubrica verifica-se uma diminuição, relativamente ao período anterior. 

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

em articulação com os médicos assistentes – ressalvar que esta despesa é da inteira 

responsabilidade da instituição -, e à rotação de utentes, saída/entrada.  

 

 MECÂNICA DE AUTOMÓVEIS 

Constata-se um aumento nos valores desta rubrica comparativamente ao período homólogo. Este 

aumento justifica-se, em grande parte, pelas avarias constantes dos veículos, requerendo pequenas 

reparações efectuadas na frota automóvel, que se encontra num estado muito degrado pelo uso, 

originando o recurso constante às oficinas automóveis e de mecânica. 
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 ELECTRICIDADE 

A substituição constante das lâmpadas tradicionais pelo uso de lâmpadas economizadoras de 

energia e as medidas de gestão, responsável e criteriosa - no cuidado em apagar das luzes quando 

não há pessoas nos espaços -, reflectiu-se na diminuição dos valores desta rubrica. 

 

 COMBUSTÍVEIS 

Da análise a esta rubrica verifica-se uma diminuição nos valores do período. Este facto deveu-se, 

essencialmente à rotação do utente entrada/saída e seu reflexo nas viagens mais longas, para 

terapias e consultas em hospitais da especialidade. O esforço na tentativa de se arranjar transportes 

alternativos, também tem reflexos nos movimentos e gastos da rubrica. 

 

 DESLOCAÇÕES ESTADAS E TRANSPORTES 

Os valores desta rubrica sofreram uma diminuição significativa no período, comparativamente com o 

período homólogo. A rubrica reflecte a despesa directa com os utentes, na utilização do transporte 

publico para as suas deslocações às famílias ao fim-de-semana, mas também outras despesas 

diversas, nomeadamente, actividades desportivas e outras actividades lúdicas, semanadas, vestuário 

e calçado, cartas de condução, idas ao cinema e outras despesas diversas. A variação nos valores, 

deve-se à rotação entrada/saída de utentes e seus reflexos na despesa. Ressalvar que todos os 

gastos com os utentes são assumidos na sua totalidade pela instituição. 

 

 GASTOS COM O PESSOAL 

Da análise aos dados do quadro, constata-se uma diminuição acentuada nos valores destas rubricas, 

comparativamente com o período homólogo. Esta diminuição deveu-se essencialmente a dois 

factores, um dos quais a cessação de contrato de trabalho de uma colaboradora em Setembro, e 

outro a uma baixa médica de uma colaboradora nos últimos três meses do ano, cuja substituição 

será efectuada no inicio do próximo ano. Os dois factores, conjugados originaram esta variação dos 

valores no período.  
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Apresentam-se de seguida os valores reflectidos em gráfico  

 

 

 Gráfico N.2 Distribuição em valores relativos dos gastos. 

 

Em síntese, podemos constatar que o valor dos Gastos com o Pessoal representa um peso significativo 

no total dos gastos anuais. Ao efectuarmos uma análise comparativa às entidades congéneres - sector da 

economia social -, facilmente constataremos que este dado é semelhante entre elas.  

 

Numa análise mais pormenorizada, podemos constatar uma óptima distribuição dos gastos e perdas, 

com uma parte significativa da despesa dedicada a Trabalhos Especializadas, mas sobretudo, no 

acompanhamento e no apoio aos utentes, cujo valor se reflecte na rubrica Deslocações Estadas e 

Transportes, sendo que esta é a missão por excelência do trabalho desenvolvido pelo órgão de gestão. 
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3.3. INVESTIMENTOS 

A remodelação dos espaços e o restauro e substituição dos equipamentos existentes foram sendo 

efectuados à medida das necessidades, para assegurar o normal funcionamento da instituição. Muito 

embora, tenha havido estas intervenções, o grande investimento direccionou-se para a construção 

do novo edifico - que decorreu a bom ritmo, estando a parte exterior e grosso da obra quase 

terminado -, cuja despesa foi assumida na sua totalidade, com recurso a autofinanciamento, através 

de poupanças do ano corrente e de períodos anteriores, depositadas em instituições bancárias, 

como podemos constatar nos documentos seguintes. 

 

Quadro N. 3 Distribuição das Fontes de Financiamento 

Fontes de Financiamento  Valor 

Autofinanciamento (poupanças acumuladas e financiamento corrente) 392.976,36 

Restituição Iva (IPSS 50%) - Documentos Despesa da obra 40.531,20 

Total do financiamento  433.507,56 

 

 Quadro N. 4 Distribuição das rubricas de Gastos no âmbito do projecto 

Rubricas de Gastos Ano 2018 Ano 2019 Total geral 

1. Montagem e Desmontagem Estaleiros / Demolição       

2. Limpezas e Movimentos de Terrenos       

3. Estrutura de Betão Armado       

 (1) +(2) +(3) 164.546,08     

4. Obra de construção e caixilharias e cobertura da obra   268.961,48   

Total dos Gastos 164.546,08 268.961,48 433.507,56 

Fonte: Projecto e caderno de encargos e Demonstrações Financeiras 2019. 

 

Projectando a continuação da construção do novo edifício, prevê-se que as especialidades - a 

construir em exercícios económicos futuros -, se realizem com o recurso a projectos de investimento 

em fundos nacionais e comunitários e outras ajudas de mecenas e poder local. 

 

                       

              Figura 8 – Imagens da nova casa em construção  
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       3.4. SITUAÇÃO FINANCEIRA  

As Instituições de Economia Social deparam-se diariamente com o problema da sustentabilidade 

financeira, cujo Centro Social é um bom exemplo disso. Ciente desta realidade, a direcção tem vindo 

a diligenciar esforços, no sentido de angariar fundos, para de um modo gradual atingir algum grau 

de auto sustentabilidade.  

 
Quadro 5. Balanço Analítico          

                                                                                                              (valores em euros) 

RUBRICAS 
Período 

Ano 2019 Ano 2018 

ATIVO     

Activo não corrente     

Activos fixos tangíveis 716.096,82 503.579,86 

Bens de Património histórico e artístico e cultural 1.439,00 1.439,00 

Outros Credores e Activos Não Correntes 278.593,98 278.593,98 

Total Activo Não Corrente 996.129,80 783.612,84 

Activo corrente   

Estado e outros entes públicos 55.123,19 111.380,54 

Outros Activos Correntes  34.604,90 37.064,90 

Fornecedores de Investimentos 35.000,00 35.000,00 

Caixa e depósitos bancários 311.595,00 531.109,50 

Total do Activo 1.432.452,89 1.498.167,78 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   

FUNDOS PATRIMONIAIS   

Fundos 299,27 299,27 

Resultados transitados 1.151.249,97 1.146.515,66 

Outras variações nos fundos patrimoniais 133.692,54 133.692,54 

Resultado líquido do período 10.096,63 4.734,31 

Total Fundos Patrimoniais 1.295.338,41 1.285.241,78 

PASSIVO   

Passivo não corrente   

Outras contais a pagar   

Total do Passivo Não Corrente   

Passivo corrente   

Fornecedores 47.507,06 54.336,42 

Estado e outros entes públicos 916,00 73.219,74 

  Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 54.000,00 54.000,00 

  Pessoal 5.461,78 5.602,38 

Devedores e Credores por Acréscimo (periodização) 29.229,64 25.767,46 

Total do Passivo Corrente 137.114,48 212.926,00 

Total Fundos Patrimoniais e do Passivo 1.432.452,89 1.498.167,78 
Fonte: Demonstrações Financeiras em 31 dezembro de 2019. 

 
Numa leitura geral ao quadro anterior, pode aferir-se que houve ligeiras oscilações nos valores de 

algumas das rubricas do balanço, ao longo do período.  
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Análise às rubricas cujos valores sofreram alterações significativas. 

 

 ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Os valores desta rubrica reflectem o investimento em imobilizado. O aumento verificado no 

período deveu-se ao facto de ter havido no período substituição de alguns equipamentos e 

obras de restauro no edifício, mas essencialmente, à construção do novo edifício e respectiva 

valorização.  

 

 CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 
 
A diminuição verificada no âmbito desta rubrica deveu-se, fundamentalmente, ao investimento 

na obra do novo edifício e consequentemente ao pagamento da despesa realizada, totalmente 

suportada em autofinanciamento. 

 

 RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO 

Constata-se um aumento dos valores desta rubrica, no período em análise. Este aumento 

justifica-se essencialmente, por medidas de gestão responsáveis e prudentes, facto e que se 

reflectiu no resultado apresentado. 

 

 ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Esta rubrica sendo uma rubrica mista – com valores no activo e no passivo -, apresenta uma 

diminuição significativa nos dois lados do balanço, no período em análise. Este facto deveu-se, 

essencialmente, ao procedimento contabilístico do Imposto do Valor Acrescentado - no 

cuidado e prontidão em solicitar e restituir este imposto na despesa da obra de construção -, e 

também ao cumprimento institucional dos pagamentos ao Estado, dentro dos prazos 

estipulados. 
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Gráfico dos valores gerais, no período. 
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    Gráfico N.3 Valores “grandes rubricas” comparativos (Ano 2019 vs Ano 2018). 

 

Da análise ao gráfico dos valores gerais anuais, constatam-se ligeiras oscilações de valores nas 

rubricas do balanço, nomeadamente, as rubricas do Activo Corrente, Activo Não Corrente e do 

Passivo Corrente, justificadas na análise ao Quadro N.4, apresentado anteriormente. 
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