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Relatório de Gestão 
 

1. Introdução 
Nos termos dos estatutos do Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio, apresentamos as contas e 

correspondente relatório do ano de 2021. 

Na observância dos objetivos definidos no Estatutos e na sequência de anos anteriores, 

procurámos corresponder às necessidades das pessoas que vivem no meio onde nos inserimos 

e promover, em simultâneo, a melhoria da organização interna e a modernização técnica do seu 

funcionamento, evoluindo na promoção da eficiência e eficácia das ações desenvolvidas com o 

intuito de melhorar a qualidade de vida da população, não descurando a indispensável 

economia de meios. 

No contexto atual de dificuldades económicas e sociais e neste ano de 2020 e 2021 nesta fase 

de pandemia devido ao COVID 19, que exige uma constante adaptação à mudança, destacamos 

a colaboração dos trabalhadores que todos os dias ajudam o Centro de Dia Nossa Senhora do 

Fastio a executar da melhor forma todas as suas respostas sociais, bem como a colaboração de 

todos os Sócios que contribuem de forma prestimosa para o cumprimento dos nossos Estatutos. 
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2. Enquadramento macroeconómico, externo, interno e do setor da empresa 

Projeções para a economia portuguesa: 2021-23 

Introdução 

O Banco de Portugal projeta um crescimento da economia portuguesa de 4,8% em 2021 e de 

5,8% em 2022, seguido de um ritmo de expansão mais moderado em 2023 e 2024, 3,1% e 2,0%, 

respetivamente (Quadro I.1.1). A recuperação da atividade traduz-se num aumento do emprego 

e numa redução da taxa de desemprego para níveis inferiores aos pré-pandemia. A inflação 

aumenta em 2021 e 2022, para 0,9% e 1,8%, respetivamente, fixando-se em 1,1% e 1,3% nos dois 

anos seguintes, com um perfil muito influenciado pela evolução dos preços dos bens energéticos. 

A inflação excluindo bens energéticos aumenta gradualmente ao longo do horizonte de projeção, 

situando-se em 1,5% em 2024. 

 

A evolução da atividade é condicionada no curto prazo por uma nova vaga da pandemia na 

Europa e pelos problemas nas cadeias de fornecimento globais. 

A trajetória projetada de crescimento económico é suportada pela manutenção de condições 

financeiras favoráveis e por maiores recebimentos de fundos da União Europeia. 

O Produto Interno Bruto (PIB) retoma o nível pré-pandemia na primeira metade de 2022, mas no 

final do horizonte permanece abaixo da tendência projetada antes da ocorrência da pandemia 

(Gráfico I.1.1). 
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O crescimento médio do PIB em Portugal no período de 2022-24 é de 3,6%, o que compara com 

uma projeção do Eurosistema de 2,9% para a área do euro. 

Enquadramento social, político e legal (fonte: Banco de Portugal) 
O agravamento da pandemia e os problemas nas cadeias de fornecimento globais restringem o 

crescimento da atividade e do comércio mundial no curto prazo. A recuperação recente nas 

economias avançadas beneficiou dos progressos na vacinação e do aumento da confiança. 

Na área do euro, o PIB cresceu 2,2% em cadeia no terceiro trimestre (-0,2% e 2,2% no primeiro 

e segundo trimestres). 

Antecipa-se um crescimento forte da atividade mundial e da procura externa dirigida aos 

produtores nacionais. Em 2021, de acordo com as hipóteses do exercício do Eurosistema, a 

atividade mundial cresce 5,9% e a procura externa aumenta 8,5%, o que traduz uma revisão em 

baixa face ao considerado no Boletim Económico de outubro (Quadro I.2.1). 
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O aumento dos preços das matérias-primas contribui para a subida da inflação nas economias 

avançadas. As hipóteses do exercício consideram que os preços internacionais das matérias-

primas energéticas e não energéticas se mantêm elevados em 2022, após a subida expressiva 

em 2021, e se reduzem nos anos seguintes. 

A economia portuguesa mantém um perfil de recuperação, atingindo o nível pré-pandemia na 

primeira metade de 2022. Estima-se um crescimento em cadeia de 2% no quarto trimestre de 

2021 e um abrandamento no início de 2022, associado ao agravamento da pandemia na Europa. 

Nos trimestres seguintes, o crescimento da atividade aumenta, traduzindo-se numa taxa de 

variação anual de 5,8% em 2022 (4,8% em 2021). Em 2023-24, o ritmo de crescimento diminui 

aproximando-se do crescimento de longo prazo estimado para a economia portuguesa. 

O crescimento estende-se à generalidade das componentes da despesa, embora com diferenças 

de ritmo. Em termos de contributos líquidos de conteúdos importados, destaca-se o contributo 

de 3 pp das exportações de serviços para o crescimento do PIB em 2022 – explicando em larga 

medida a aceleração da atividade – e de 1,2 pp em 2023 (Quadro I.1.1). O contributo da procura 

interna representa, em média, cerca de metade do crescimento do PIB no período 2022-24. 

A recuperação projetada é mais rápida do que a observada na sequência da recessão de 2011-

13. A evolução do PIB e das principais componentes nas duas recessões reflete a diferente 

natureza dos choques subjacentes, a situação inicial distinta em termos de desequilíbrios 

macroeconómicos e as medidas de política implementadas (Gráfico I.3.1). Na crise pandémica, 

o choque teve uma natureza temporária e não sistémica e a resposta de política foi imediata, 

maciça e coordenada a nível nacional e europeu. Destaque-se a importância da contenção do 

contágio da crise ao setor financeiro, preservando a estabilidade financeira e as condições de 
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financiamento de todos os agentes económicos. Estes fatores, bem como a interligação entre 

eles, atenuaram os efeitos multiplicadores do choque e preservaram a capacidade produtiva e 

o emprego. 

As medidas adotadas suportaram o rendimento agregado das famílias e uma retoma mais rápida 

do consumo privado. A resiliência do investimento e o aumento do consumo público contrastam 

com o comportamento observado na recessão anterior. A evolução diferenciada das 

exportações resulta, em larga medida, das restrições impostas à mobilidade, com impacto 

desproporcional sobre os fluxos de turismo internacional. 

O consumo privado cresce 5% em 2021 e 4,8% em 2022, desacelerando no período 2023-24 

para 2,2% e 1,8%. 

 

O consumo privado é sustentado pelo crescimento do rendimento disponível real, por 

condições financeiras favoráveis e pela acumulação de riqueza ao longo da crise 

(Gráfico I.3.2). Para 2021 antecipa-se um aumento do rendimento disponível real de 

1,2% e no período de 2022-24 um crescimento médio em torno de 2%, refletindo 

aumentos do emprego, embora progressivamente menores, e o dinamismo dos salários. 

A taxa de poupança reduz-se em 2021-22, após ter atingido 12,8% em 2020.  

O consumo público deverá crescer 4,8% em 2021, acelerando face ao ano anterior 

(0,4%). Esta evolução é largamente explicada pelo aumento do número de horas 

trabalhadas nas administrações públicas. 
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O investimento apresenta um crescimento elevado ao longo do horizonte, beneficiando 

do recebimento de fundos europeus, das perspetivas de recuperação da procura e de 

condições favoráveis de financiamento. Após uma queda contida da Formação Bruta de 

Capital Fixo (FBCF) em 2020, por comparação com recessões anteriores e com a área 

do euro, antecipa-se um crescimento de 4,9% em 2021, seguido de um crescimento 

médio de 6,9% em 2022-23. Para 2024 projeta-se um crescimento de 3,9%. 

Em termos reais, o investimento público cresce cerca de 16%, em média anual, no 

período 2021-2024, em linha com o previsto na atualização do Programa de 

Estabilidade.  

 

Após uma relativa estabilização da FBCF em habitação em 2021, antecipa-se um 

crescimento médio de 2,3% no período de 2022 a 2024. 

As exportações crescem 9,6% em 2021, 12,7% em 2022 e 5,9%, em média, em 2023-

24. 
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As importações de bens crescem em linha com a procura global ponderada pelos 

conteúdos importados, antecipando-se um crescimento mais forte da componente de 

serviços, refletindo a evolução marcada do turismo. 

 

O excedente da balança corrente e de capital aumenta de 0,2% do PIB em 2021 para 

um valor médio de 2,1% em 2022-24, devido à recuperação do turismo e à maior entrada 

de fundos europeus 

 

O comportamento do mercado de trabalho na crise pandémica contrasta fortemente com 

o observado na crise anterior, com um ajustamento do emprego e uma subida da taxa 

de desemprego muito contidos na recessão recente. 

O emprego continua a aumentar nos próximos anos, embora a um ritmo 

progressivamente menor, condicionado por limitações da oferta de trabalho. Após um 

aumento do emprego de 2,5% em 2021, projetam-se crescimentos de 1,6% em 2022 e 

de 0,4%, em média, no período 2023-24. 
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Após o aumento ligeiro em 2020, a taxa de desemprego reduz-se no período de 

projeção, atingindo 5,6% em 2024. A redução da taxa de desemprego beneficia da 

recuperação esperada para a atividade económica no setor dos serviços. 

O crescimento da atividade económica reflete, em larga medida, os contributos da 

recuperação das horas trabalhadas em 2021-22 e da produtividade total de fatores em 

2022-24. 

Ao longo do horizonte de projeção, os salários crescem em torno de 3%, ligeiramente 

abaixo ao observado nos anos pré-pandemia. As projeções incluem o aumento do 

salário mínimo de 6% em 2022, após um aumento de 4,7% em 2021. 

A inflação aumenta para 0,9% em 2021 e 1,8% em 2022, fixando-se em 1,1% em 2023 

e 1,3% em 2024 (Gráfico I.3.8). 
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Conclusões 
Após uma queda histórica do PIB em 2020 (-8,4%), a economia portuguesa deverá 

registar uma recuperação forte em 2021 (4,8%) e 2022 (5,8%), mantendo um ritmo de 

expansão mais moderado em 2023 e 2024. A atividade económica retoma valores 

anteriores à crise na primeira metade de 2022, mas a recuperação é assimétrica em 

termos setoriais. Em 2024 a atividade situar-se-á cerca de 7% acima de 2019, 

implicando perdas contidas face à tendência projetada antes da pandemia. 

A economia portuguesa enfrenta importantes desafios nos próximos anos, sendo a 

resposta de política económica crucial para um crescimento sustentado e uma retoma 

da convergência com a Europa. A previsibilidade dos processos de decisão de política 

económica (monetária, orçamental, regulatória) é essencial para contrabalançar o 

aumento de incerteza que caracteriza os processos de saída de crises económicas. No 

período atual esta incerteza é acrescida pela necessidade de controlo da pandemia. 

A execução eficiente dos projetos associados ao PRR e a implementação das reformas 

associadas constituem fatores essenciais, pelos efeitos multiplicadores sobre a 

atividade e impacto sobre o crescimento potencial. Esta é uma oportunidade única para 

potenciar o ritmo de crescimento de longo prazo da economia portuguesa num contexto 

em que o impacto direto no endividamento nacional é essencialmente nulo. 

 

3. Análise da Atividade da Empresa 

Rendimentos e Gastos 
O Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio continua a apresentar uma estrutura financeira e 

económica sólida. Verifica-se que o ativo (118 185,10 Euros) é amplamente superior ao passivo 

efetivo 46 371,95 Euros situação que revela uma ampla capacidade de honrar os compromissos 

de curto prazo. 
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O resultado líquido, no período de 2021 foi positivo em 15 263,29 Euros, que contrasta com o 

resultado obtido no período de 2020 que foi 24 186,55 Euros, que representou uma diminuição 

de 37%, esta diminuição deve-se ao facto de os subsídios de entidades públicas ter diminuído 

em 13 454,67 Euros em relação ao ano de 2020, representando uma diminuição de 11,71%. 

O resultado obtido resulta dos grandes esforços de racionalização de gastos, tendo-se verificado 

uma diminuição das prestações de serviços em relação ao ano de 2020 de 2,00%. 

 

 

Os gastos do ano de 2021 ascendem a 203 618,08 Euros (contra 215 080,84 Euros verificados 

em 31-12-2020), facto que significa uma diminuição de 12 132,48 Euros (-5,64%) face a igual 

período do ano de 2020. 

As rubricas de maior significado correspondem aos “Gastos com o pessoal” (55,01% do total dos 

gastos), cujo valor ascende a 112 014,29 Euros (mais 4 494,50 Euros que em 2020, representado 

um aumento 4,24%) valor que esta em linha com o aumento dos vencimentos verificados, o 

“custo das existências vendidas e consumidas” no valor de 26 869,15 Euros (13,20% do total dos 

gastos) e que representa uma diminuição de 3 578,83 Euros face ao verificado em 2020. A outra 

componente significativa dos gastos é representada pelos “Fornecimentos e serviços externos” 

no valor de 45 190,16 Euros (22,19% do total dos gastos) e que face a 2020 apresentam um 

decréscimo de 9 065,15 Euros, representado uma diminuição de 16,71%. 
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Ao nível dos rendimentos e ganhos são de destacar as receitas obtidas associadas ao débito aos 

utentes das mensalidades e comparticipações obtidas de organismos oficiais, nomeadamente 

do Instituto de Segurança Social, no âmbito dos acordos existentes e que somam 218 384,67 

Euros (contra 235 449,74 Euros verificados em 2020), representando uma diminuição de 7,25%, 

essa diminuição deve-se pelo facto das melhorias das condições vivida pela pandemia COVID 19 

no ano de 2021 ter sido menor que em 2020. 
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Centro Dia  
No Centro Dia obteve-se um lucro de 10 357,10 Euros em 2021, teve uma frequência média de 

15 utentes. Verificou-se que em termos do custo médio do utente (CMU) no ano de 2021 foi de 

546,56 Euros. 

Serviço de Apoio Domiciliário 
O Serviço de Apoio Domiciliário em 2021 teve um lucro de 4 906,19 Euros, teve uma frequência 

média de 16 utentes. Verificou-se que em termos do custo médio do utente (CMU) no ano de 

2020 foi de 546,56 Euros. 

4. Evolução Futura 
De acordo com as regras de boa gestão que sempre são seguidas, permanecerá o esforço de 

contenção de custos e aposta na otimização dos recursos já existentes, procurando obter 

sinergias entre as valências da Instituição.  

Contudo, no atual contexto económico e as incertezas derivadas a continuação da situação da 

pandemia vivida do COVID 19 bem como a Guerra na Ucrânia, e a perspetiva de um aumento 

dos custos associados a situação económica mundial, embora nos debatamos com escassez de 

recursos, considerando igualmente os cortes que têm sido efetuados no setor social pelo Estado 

em função das suas políticas de austeridade transversais a todos os setores da sociedade, tudo 

faremos para manter as respostas da Instituição nos atuais padrões, assim como nos mantermos 

como uma Instituição de referência do distrito. 

5. Aplicação de Resultados 
Considerando que O Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio encerrou as contas relativas a 2021 

com Resultados Líquidos positivos no montante de 15 263,29 Euros (quinze mil duzentos e 

sessenta e três euros e vinte e nove cêntimos), propõe-se que o referido Resultado Líquido seja 

integrado na conta “Resultados Transitados”. 

 

A Direção 

________________________ 
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Demostrações Financeiras 
 

 

 

 

Balanço em 31 de dezembro de 2021 (em euros)

Rubrica Notas 2021 2020

ATIVO

Ativo não corrente 0,00 0,00

Ativos fixos tangíveis 3, 7 66 687,95 64 194,10

Bens do património histórico e cultural 3, 7 0,00 0,00

Ativos intangíveis 3, 6 0,00 0,00

Investimentos financeiros 3, 16.1 296,82 322,14

Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros 255,50 399,00

Outros créditos e ativos não correntes 0,00 0,00

Total ativo não corrente 67 240,27 64 915,24

Ativo corrente

Inventários 3, 10 904,58 693,22

Créditos a receber 3, 16.3 0,00 0,00

Estado e outros entes públicos 3, 16,10 653,17 2 480,33

Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros 3, 16.2 0,00 0,00

Diferimentos 3, 16.5 1 513,71 2 988,72

Outros ativos correntes 3, 16.4 8 934,44 0,00

Caixa e depósitos bancários 3, 4, 16.7 38 938,93 5 253,44

Total ativo corrente 50 944,83 11 415,71

Total ativo 118 185,10 76 330,95

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundos 2, 16.8 3 490,76 3 490,76

Excedentes técnicos 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00

Resultados transitados 2, 16.8 41 334,00 5 737,71

Excedentes de revalorização 0,00 0,00

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 2, 16.8 11 725,10 13 994,17

Resultado líquido do período 15 263,29 24 186,55

Total fundos patrimoniais 71 813,15 47 409,19

Passivo

Passivo não corrente

Provisões 3, 12 0,00 0,00

Provisões específicas 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 3, 16.7 0,00 3 716,84

Outras dívidas a pagar 0,00 0,00

Total passivo não corrente 0,00 3 716,84

Passivo corrente

Fornecedores 3, 16.9 8 695,27 344,21

Estado e outros entes públicos 3, 16.10 3 429,63 3 541,67

Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros 0,00 0,00

Financiamentos obtidos 3, 16.7 4 200,77 5 130,90

Diferimentos 3, 16.5 7 483,58 0,00

Outros passivos correntes 3, 16.11 22 562,70 16 188,14

Total passivo corrente 46 371,95 25 204,92

Total passivo 46 371,95 28 921,76

Total fundos patrimoniais e passivo 118 185,10 76 330,95

A Direção

________________________________________________

O Contabilista Certificado

___________________________
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Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2021 (em euros)

Rendimentos e Gastos Notas 2021 2020

Vendas e serviços prestados 3, 11 116 304,00 118 683,14

Subsídios, doações e legados à exploração 3, 13, 16,1 102 080,67 116 766,60

Variação nos inventários da produção 0,00 0,00

Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 3, 10 -26 869,15 -30 447,98

Fornecimentos e serviços externos 3, 16.14 -45 190,16 -54 255,31

Gastos com o pessoal 3, 14 -112 014,29 -107 519,79

Ajustamento de inventários (perdas / reversões) 0,00 0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 0,00 0,00

Provisões (aumentos / reduções) 0,00 0,00

Provisões específicas (aumentos / reduções) 0,00 0,00

Outras imparidas (perdas/reversões) 0,00 0,00

Aumentos / reduções de justo valor 4,32 0,00

Outros rendimentos 3, 16.15 492,38 4 487,37

Outros gastos 3, 16.1, 16. -1 837,83 -1 519,86

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos 32 969,94 46 194,17

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 3, 6, 7 -17 407,07 -21 337,90

Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos) 15 562,87 24 856,27

Juros e rendimentos similares obtidos 3, 16.17 0,00 0,00

Juros e gastos similares suportados 3, 16.17 -299,58 -669,72

Resultado antes de impostos 15 263,29 24 186,55

Imposto sobre o rendimento do período 3 0,00 0,00

Resultado líquido do período 15 263,29 24 186,55

A Direção

________________________________________________

O Contabilista Certificado

___________________________
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Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2021 (em euros)

Rubrica Notas 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais 40 033,17 15 117,62

Recebimentos de clientes e utentes 3, 16 117 350,00 117 522,50

Pagamentos de subsídios 0,00 0,00

Pagamentos de apoios 0,00 0,00

Pagamentos de bolsas 0,00 0,00

Pagamentos a fornecedores 3, 16 -92 200,39 -119 121,55

Pagamentos ao pessoal 3, 14, 16 -96 967,66 -97 356,01

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 3 0,00 0,00

Outros recebimentos/pagamentos 3, 16 111 851,22 114 072,68

Fluxos de caixa das atividades operacionais 40 033,17 15 117,62

Fluxos de caixa das atividades de investimento -550,00 1 450,00

Pagamentos respeitantes a: -550,00 0,00

Ativos fixos tangíveis 3, 6, 7 -550,00 0,00

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 3, 16 0,00 0,00

Outros ativos 0,00 0,00

Recebimentos provenientes de: 0,00 1 450,00

Ativos fixos tangíveis 0,00 1 450,00

Ativos intangíveis 0,00 0,00

Investimentos financeiros 0,00 0,00

Outros ativos 0,00 0,00

Subsídios ao investimento 0,00 0,00

Juros e rendimentos similares 16 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento -550,00 1 450,00

Fluxos de caixa das ativiades de financiamento -5 797,68 -26 613,94

Recebimentos provenientes de: 0,00 128 183,57

Financiamentos obtidos 0,00 126 893,57

Realização de fundos 0,00 0,00

Cobertura de prejuízos 0,00 0,00

Doações 0,00 1 290,00

Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Pagamentos respeitantes a: -5 797,68 -154 797,51

Financiamentos obtidos -5 797,68 -140 000,00

Juros e gastos similares 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00

Reduções de fundos 0,00 -14 797,51

Outras operações de financiamento 0,00 0,00

Fluxos de caixa das ativiades de financiamento -5 797,68 -26 613,94

Variação de caixa e seus equivalentes 33 685,49 -10 046,32

Caixa e seus equivalentes no início do período 5 253,44 15 299,76

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4, 16 38 938,93 5 253,44

A Direção

________________________________________________

O Contabilista Certificado

___________________________
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Anexo do período findo em 31 de dezembro de 2021 
 

1 Identificação da Entidade 

A “Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio - Enxames” é uma instituição sem fins lucrativos, 

constituída sob a forma de “Associação” com estatutos publicados no Diário da República n.º, 

128 Série III de 03-06-1998, com sede em Rua Senhora do Fastio s/n 6230-820 Enxames. Tem 

como atividade para que possa prosseguir os seguintes objetivos: 

• Apoio domiciliário, contribuir para a promoção e assistência, acolhendo pessoas idosas 

e inválidas carecidas de cuidados familiares; 

• Apoio a crianças e jovens; 

• Apoio à família e apoio à integração social e comunitária; 

• Secundariamente pode prosseguir os seguintes objetivos: 

o Promoção e proteção à saúde, nomeadamente através de prestação de 

cuidados de medicina preventiva, curativa e reabilitação; 

o Educação e formação profissional dos cidadãos. 

No presente momento presta Serviços de Apoio domiciliário e Centro de Dia. 

 

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere 

que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por: 

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);  

• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n.º 220/2015 de 24 de julho;   

• Código de Contas (CC) - Portaria n.º 218/2015 de 23 de julho;   

• NCRF-ESNL - Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;   

• Normas Interpretativas (NI).   

 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF). 

2.1 Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as 

entidades do setor não lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, tenham sido 

derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 



RELATORIO E CONTAS 2021 
Centro de dia Nossa Senhora do Fastio – Enxames (NIF: 504123343) 

 

22 
 

necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo 

e dos resultados da entidade: 

Não existiram derrogações às disposições da NCRF-ESNL. 

 

2.2 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados 

cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior: 

Os pressupostos subjacentes, as características qualitativas e os critérios de mensuração 

adotados a 31-12-2021 são na sua generalidade comparáveis com os utilizados na preparação 

das demonstrações financeiras a 31-12-2020. 

 

3 Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

3.1 Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF): 

 

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica): 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, 

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por 

acréscimos" e "Diferimentos". 

 

3.1.2 Continuidade: 

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no 

futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir 

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este 

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção 

da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins. 

 

3.1.3 Consistência de apresentação: 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando 

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas 
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e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para 

os utentes. 

3.1.4 Materialidade e Agregação: 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 

inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 

demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para 

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente 

relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

3.1.5 Compensação: 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os 

gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados. 

3.1.6 Informação Comparativa: 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao 

período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 

contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo 

do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as 

quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta: 

• A natureza da reclassificação;    

• A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e   

• Razão para a reclassificação.    

3.1.7 Principais fontes de incerteza das estimativas: 

As estimativas de valores futuros que se justificaram reconhecer nas demonstrações financeiras 

refletem a evolução previsível da Instituição no quadro do seu plano estratégico e as 

informações disponíveis face a acontecimentos passados, não sendo expectável a alteração 

significativa deste enquadramento a curto prazo e que possa por em causa a validade das 

estimativas utilizadas ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente 

relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e passivos no próximo período. 

Poderão, contudo, ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à 

data, não foram considerados nessas estimativas. 

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

3.2.1 Ativos Intangíveis 

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas 

quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que 

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. 

São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos 

conhecimentos técnicos. 
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As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre 

capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar início à sua comercialização ou 

utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam 

cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período. 

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha reta/do saldo decrescente em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

 

    

 

Descrição 
Vida útil 
estimada 

(anos) 
 

 
Projetos de Desenvolvimento 5 

 

 
Programas de Computador 3 

 

 
Propriedade industrial 5 

 

 
Outros Ativos Intangíveis 5 

 

    
 

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo 

zero, exceto se: 

• Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou  

• Houver um mercado ativo para este ativo, e  

• Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.  

3.2.2 Ativos Fixos Tangíveis 

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou 

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente 

atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias 

para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de 

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou 

operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu 

justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade. 

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são 

registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de 

gerar benefícios económicos futuros adicionais. 
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As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com o 

período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

 

    

 

Descrição 
Vida útil 
estimada 

(anos) 
 

 
Terrenos e recursos naturais 0 

 

 
Edifícios e outras construções 50 

 

 
Equipamento básico 6 

 

 
Equipamento de transporte 5 

 

 
Equipamento biológico 0 

 

 
Equipamento administrativo 6 

 

 

Outros Activos fixos tangíveis 
Entre 5 a 

8 
 

    
 

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativa, assim como o seu respetivo valor residual 

quando este exista. 

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que 

se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos 

operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 

3.2.3 Bens do património histórico e cultural 

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. 

Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo 

valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do 

dador. 

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam 

contabilizados pela primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à 

perda desses dados. Esta mensuração também efetuada para os bens cujo valor de transação 

careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a sua aquisição ou devido às 

circunstâncias que a rodearam. 

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais”. 

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem 

aumento da produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua 
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vida útil. Sempre que estes acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são 

registadas como gastos do período. 

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto 

do bem. Estes têm um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, 

estando registado numa conta com denominação adequada dentro do ativo. São exemplo 

destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de 

segurança, sistemas de anti-incêndio. 

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes 

bens, estes não são depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de gerarem 

benefícios económicos futuros e os meios técnicos necessários para a conservação e 

manutenção. 

As incorporações a estes bens são depreciáveis, sendo calculadas assim que os bens estão em 

condições de ser utilizado, pelo método da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de 

produção em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As 

taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada. 

Deverá ser encetado um trabalho exaustivo do levantamento do património desta natureza, 

facto que permitirá o adequado reconhecimento do património nestas condições e que neste 

momento se encontra considerado em outros ativos fixos tangíveis. 

3.2.4 Propriedades de Investimento 

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou 

valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou fornecimento de 

serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da atividade 

corrente dos negócios. 

As "Propriedades de Investimento" são registadas pelo seu custo, sendo que a mensuração 

subsequente é determinada de acordo com o modelo do custo, seguindo os mesmos critérios 

definidos para os ativos fixos tangíveis. 

Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que 

são reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na 

rubrica “Propriedades de investimento em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou 

promoção do ativo. 

As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre 

outros que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração 

dos Resultados. No entanto as benfeitorias que se prevê gerarem benefícios económicos futuros 

acrescem ao valor das Propriedades de Investimento. 

Encontra-se em curso um trabalho exaustivo do levantamento do património desta natureza, 

facto que permitirá o adequado reconhecimento e mensuração do património nestas condições 

e que neste momento não se encontra considerado nas contas ou encontra-se considerado em 

outros ativos fixos tangíveis. 

3.2.5 Investimentos financeiros 

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o 

controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados 
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pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com 

uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade. 

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de 

ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este 

ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos 

recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas. 

Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo 

de aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou 

Negative Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado 

separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, 

efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. 

Havendo é realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, 

sendo reconhecida uma perda por imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável. 

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a 

diferença é reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação 

de uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando 

o negócio a que esse Goodwill está afeto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade. 

De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Ativos, o 

Goodwill não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas 

perdas por imparidade não são reversíveis. 

3.2.6 Agricultura 

Ativos biológicos e produto agrícola 

Os ativos biológicos e o produto agrícola colhido dos ativos biológicos são valorizados como 

segue: 

• Ativos biológicos:   

o No reconhecimento inicial à data do Balanço, pelo seu justo valor menos custos 

estimados no ponto de venda. Na impossibilidade de serem valorizados com 

fiabilidade pelo seu justo valor, os ativos biológicos são valorizados pelo seu 

custo menos qualquer depreciação acumulada e qualquer perda por 

imparidade acumulada.   

• Produto agrícola:   

o Pelo seu justo valor menos custos estimados no ponto de venda no momento 

da colheita.  

o Os ganhos ou as perdas provenientes do reconhecimento inicial pelo justo valor 

menos os custos estimados no ponto de venda, ou de uma alteração de justo 

valor menos os custos estimados no ponto de venda, são incluídos no resultado 

líquido do exercício do período em que surja.   
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Subsídios governamentais relacionados com os ativos biológicos 

• Subsídios não condicionais:   

o Devem ser reconhecidos como rendimento quando, e somente quando, os 

subsídios se tornem recebíveis.   

• Subsídios condicionais:  

o Devem ser reconhecidos como rendimento quando, e somente quando, sejam 

satisfeitas as condições ligadas ao subsídio; porém, se o subsídio permitir que 

parte do mesmo seja retida com base na passagem do tempo, a entidade 

reconhecerá o subsídio como rendimento numa base proporcional ao tempo.    

3.2.7 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 custo médio ponderado. Aos 

Inventários que não sejam geralmente intermutáveis deve ser atribuído custos individuais 

através do uso de identificação específica. 

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento 

das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e não estão 

diretamente relacionados com a capacidade de ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo 

custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois. 

3.2.8 Instrumentos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das 

disposições contratuais do instrumento. 

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção: 

• Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;  

• Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;  

• Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte 

numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se 

relacionem com:  

o Alterações no risco segurado;  

o Alterações na taxa de câmbio;  

o Entrada em incumprimento de uma das partes;  

o Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:  

▪ Alterações no preço do bem locado;  
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▪ Alterações na taxa de câmbio  

▪ Entrada em incumprimento de uma das contrapartes  

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de 

fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram 

com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela 

entidade estão registados no ativo pela quantia realizável. 

Clientes e outras contas a Receber 

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, 

para assim retratar o valor realizável líquido. 

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de 

forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será 

recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e 

respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva 

inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano. 

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em 

que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como ativos não 

Correntes. 

Outros ativos e passivos financeiros 

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do período. 

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo 

financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados 

ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra 

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é 

reconhecida a reversão. 

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE). 

Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

3.2.9 Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. 
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Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: 

• fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;  

• fundos acumulados e outros excedentes;  

• subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal 

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo  

3.2.10 Provisões 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos 

acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a 

Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um 

evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um 

exfluxo que seja razoavelmente estimado. 

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar 

a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e 

incertezas intrínsecos à obrigação. 

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a 

estimativa a essa data. 

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no 

entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios 

económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes 

também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação 

apenas quando for provável a existência de um influxo. 

3.2.11 Estado e Outros Entes Públicos 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as 

tributações autónomas. 

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; 

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas 

coletivas àquelas legalmente equiparadas; 

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.” 

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:   

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício 

das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem 

como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da 

legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos: 
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   a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução 

dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos 

fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas 

alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;      

   b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global 

líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação 

posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no 

cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da 

respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do 

referido prazo;  

   c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, 

por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades 

económicas por elas prosseguidas.” 

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, 

durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2001, inclusive, e 

cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou 

impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou 

suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2017 a 2021 ainda poderão 

estar sujeitas a revisão. 

3.2.12 Passivos Contingentes e Compromissos Contratuais 

Não aplicável. 

3.2.13 Número de Pessoas Cooperantes, Número de Voluntários e de Beneficiários 

A Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio - Enxames tem 150 Sócios e 31 utentes em média no 

ano de 2021. 

Os Órgãos Sociais da Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio - Enxames são constituídos pela 

Mesa da Assembleia Geral com 3 membros, pela Direção com 5 membros e pelo Conselho Fiscal 

com 3 membros. 

3.3 Principais pressupostos relativos ao futuro 

A política económica da Centro de Dia Nossa Senhora do Fastio - Enxames pretende manter quer 

a continuidade das operações bem como a manutenção das políticas e procedimentos 

existentes. 

3.4 Principais fontes de incerteza das estimativas 

As estimativas foram elaboradas com a melhor e mais recente informação disponível para o 

órgão de gestão, podendo vir a ser objeto de ajustamento em função de informação mais 

recente e mais fidedigna à data dos acontecimentos. 

3.5 Alterações nas estimativas contabilísticas: indicação do efeito no período corrente 

e em períodos futuros: 

Não aplicável; 
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3.6 Correção de erros de períodos anteriores: indicação da natureza do erro material 

e dos seus impactos nas demonstrações financeiras do período: 

Verificou-se que durante o decurso do ano de 2021 que, desde que foi feita a doação em 2017 

não foi reconhecido o proveito relativamente as depreciações dos ativos fixos tangíveis – 

edifícios, pelo que se procedeu a correção relativa aos anos anteriores e no ano de 2021 já foi 

reconhecido o respetivo rendimento. 

Os valores mencionados atrás podem ser verificados nos ponto “16.8 Fundos Patrimoniais 

“deste anexo.   

4 Fluxos de Caixa 

O saldo da conta de caixa (11001), 5 994,29 euros representa o valor em caixa verificado a 31-

12-2021. Relativamente ao valor conta de bancos (12001), 32 944,64 euros apresenta uma 

diferença relativo ao valor ao saldo bancário que é de 33 518,40 euros, essa diferença resulta 

dos cheques em transito, 573,76 euros passados em 2021 mas ainda não descontados, situação 

discriminada na conciliação bancária. 

5 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Os erros identificados no período foram considerados na rubrica de resultados transitados 

conforme disposto na norma aplicável. Os principais factos identificados estão relacionados com 

erros ao nível das contas correntes e de valor de caixa muito elevado que foram corrigidos no 

presente exercício e que traduzem situações verificadas em períodos anteriores. 

6 Ativos Fixos Tangíveis 

 

Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta: 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se mensurados pelo seu custo, o qual compreende o seu 

preço de compra e quaisquer custos diretamente atribuíveis para colocar os ativos na localização 

e condição necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar da forma pretendida. 

Métodos de depreciação usados: 

As depreciações foram 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, tendo-se aplicado as taxas máximas e mínimas legalmente em vigor, tal 

como referenciado na nota 3.1 a.2). 

Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas: 

Tal como em exercícios anteriores, foi considerado pelo Conselho de Administração que a vida 

útil dos ativos fixos tangíveis resultantes da aplicação das taxas máximas e mínimas indicadas, 

para os bens adquiridos até a entrada em vigor da (NCRF-ESNL - publicada pelo Decreto-Lei n.º 

36-A/2011), aplicam-se as taxas definidas pelo (POCIPSS - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47/77, 

de 7 de Fevereiro), a todos os adquiridos após a entrada em vigor deste diploma aplica-se 

(Decreto-Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro), reflete o período durante o qual a 

empresa espera que os diferentes grupos de ativos estejam disponíveis para uso. As vidas úteis 

e taxas de depreciação utilizadas constam de 3.1 a.2). 
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Bens do património histórico, artístico e cultural 

No período de 2020, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, 

artístico e cultural”: 

 

         

 
2020 

 

 

Descrição Saldo inicial 
Aquisições / 

Dotações 
Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

 

 
Quantia Escriturada 

 

 
Bens Imóveis        12 905,63      -      12 905,63                        -    

 

 
Arquivos                     -                                -    

 

 
Bibliotecas                     -                                -    

 

 
Museus                     -                                -    

 

 
Bens móveis                     -                                -    

 

 
Total        12 905,63                      -                        -    -      12 905,63                        -                        -    

 

         

 
2020 

   

 
Descrição Saldo Inicial Abates Diminuições Saldo final 

   

 
Perdas por Imparidade Acumuladas 

   

 
Bens Imóveis         

   

 
Arquivos         

   

 
Bibliotecas         

   

 
Museus         

   

 
Bens móveis         

   

 
Total                     -                        -                        -                        -    

   

         
 

No período de 2021, ocorreram os seguintes movimentos nos “Bens do património, histórico, 

artístico e cultural”: 

         

 
2021 

 

 

Descrição Saldo inicial 
Aquisições / 

Dotações 
Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

 

 
Quantia Escriturada 

 

 
Bens Imóveis                               -    

 

 
Arquivos                               -    

 

 
Bibliotecas                               -    
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Museus                               -    

 

 
Bens móveis                               -    

 

 
Total                     -                        -                        -                        -                          -                        -    

 

         

 
2021 

   

 
Descrição Saldo Inicial Abates Diminuições Saldo final 

   

 
Perdas por Imparidade Acumuladas 

   

 
Bens Imóveis         

   

 
Arquivos         

   

 
Bibliotecas         

   

 
Museus         

   

 
Bens móveis         

   

 
Total                     -                        -                        -                        -    

   

         
 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 

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

no início e no fim dos períodos de 2020 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 

         

 
2020 

 

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aquisições 
/ Doações 

Venda/Abates Transferências Revalorizações 
Saldo 
final 

 

 
Quantia Escriturada 

 

 
Terrenos e recursos naturais 0,00   -152,83 1 895,63   1 742,80 

 

 
Edifícios e outras construções 72 542,88     11 010,00   83 552,88 

 

 
Equipamento básico 28 943,45 5 341,70       34 285,15 

 

 
Equipamento de transporte 56 896,03         56 896,03 

 

 
Equipamento biológico 0,00         0,00 

 

 
Equipamento administrativo 1 712,00         1 712,00 

 

 
Outros Ativos fixos tangíveis 6 020,31 282,75       6 303,06 

 

 

Total 166 114,67 5 624,45 -152,83 12 905,63 0,00 
184 

491,92 
 

 
Depreciações acumuladas 

 

 
Terrenos e recursos naturais 0,00         0,00 

 

 
Edifícios e outras construções 38 055,29 5 903,28       43 958,57 
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Equipamento básico 27 012,14 1 202,72   641,33   28 856,19 

 

 
Equipamento de transporte 27 748,85 14 224,04       41 972,89 

 

 
Equipamento biológico 0,00 0,00       0,00 

 

 
Equipamento administrativo 1 712,00 0,00       1 712,00 

 

 
Outros Ativos fixos tangíveis 6 020,31 7,86       6 028,17 

 

 

Total 100 548,59 21 337,90 0,00 641,33 0,00 
122 

527,82 
 

         

 
2020 

   

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aumentos Reduções Saldo final 

   

 
Perdas por Imparidade Acumuladas 

   

 
Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 

   

 
Edifícios e outras construções 0,00     0,00 

   

 
Equipamento básico 0,00     0,00 

   

 
Equipamento de transporte 0,00     0,00 

   

 
Equipamento biológico 0,00     0,00 

   

 
Equipamento administrativo 0,00     0,00 

   

 
Outros Ativos fixos tangíveis 0,00     0,00 

   

 
Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

   

         

         

 
2021 

 

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aquisições 
/ Doações 

Abates Transferências Revalorizações 
Saldo 
final 

 

 
Quantia Escriturada 

 

 
Terrenos e recursos naturais 1 742,80 0,00       1 742,80 

 

 
Edifícios e outras construções 83 552,88 0,00       83 552,88 

 

 
Equipamento básico 34 285,15 1 063,91       35 349,06 

 

 
Equipamento de transporte 56 896,03 0,00       56 896,03 

 

 
Equipamento biológico 0,00 0,00       0,00 

 

 
Equipamento administrativo 1 712,00 383,43       2 095,43 

 

 
Outros Ativos fixos tangíveis 6 303,06 1 423,13       7 726,19 

 

 

Total 184 491,92 2 870,47 0,00 0,00 0,00 
187 

362,39 
 

 
Depreciações acumuladas 

 

 
Terrenos e recursos naturais 0,00         0,00 

 

 
Edifícios e outras construções 43 958,57 5 903,28   329,09   50 190,94 
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Equipamento básico 28 856,19 1 231,45   -329,09   29 758,55 

 

 
Equipamento de transporte 41 972,89 10 081,47       52 054,36 

 

 
Equipamento biológico 0,00         0,00 

 

 
Equipamento administrativo 1 712,00 70,95       1 782,95 

 

 
Outros Ativos fixos tangíveis 6 028,17 119,92       6 148,09 

 

 

Total 122 527,82 17 407,07 0,00 0,00 0,00 
139 

934,89 
 

         

 
2021 

   

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aumentos Reduções Saldo final 

   

 
Perdas por Imparidade Acumuladas 

   

 
Terrenos e recursos naturais 0     0 

   

 
Edifícios e outras construções 0     0 

   

 
Equipamento básico 0     0 

   

 
Equipamento de transporte 0     0 

   

 
Equipamento biológico 0     0 

   

 
Equipamento administrativo 0     0 

   

 
Outros Ativos fixos tangíveis 0     0 

   

 
Total 0 0 0 0 

   

         
 

Propriedades de Investimento 

No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, nos períodos de 

2020 e 2021, foram os seguintes: 

         

 
2020 

 

 

Descrição Saldo inicial Aquisições Alienações Transferências 
Variação do 
Justo Valor 

Saldo Final 

 

 
 Terrenos e recursos naturais                             -    

 

 
 Edificios e outras construções                             -    

 

 
 Total                   -                     -                     -                     -                     -                     -    

 

 
 Depreciações Acumuladas  

 

 
 Terrenos e recursos naturais                             -    

 

 
 Edificios e outras construções                             -    

 

 
 Total                   -                     -                     -                     -                     -                     -    
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2021 

 

 

Descrição Saldo inicial Aquisições Alienações Transferências 
Variação do 
Justo Valor 

Saldo Final 

 

 
 Terrenos e recursos naturais                             -    

 

 
 Edificios e outras construções                             -    

 

 
 Total                   -                     -                     -                     -                     -                     -    

 

 
 Depreciações Acumuladas  

 

 
 Terrenos e recursos naturais                             -    

 

 
 Edificios e outras construções                             -    

 

 
 Total                   -                     -                     -                     -                     -                     -    

 

         
Em 2021 por alteração ao normativo contabilístico (NCRF-ESNL - pelo Decreto-lei n.º 98/2015), 

que deixou de prever a existência de propriedades de investimento, procedeu-se a sua 

transferência para ativos fixos tangíveis. 

Não existem restrições de titularidade a ativos fixos tangíveis que sejam dados como garantia 

de passivos. 

Não foi divulgado o Valor Patrimonial Tributário dos imóveis desta natureza, como uma base 

para a avaliação do justo valor destes ativos, por não ter sido possível estabelecer uma relação 

entre as rubricas na contabilidade e a matriz predial. 

Se os itens do ativo fixo tangível forem expressos por quantias revalorizadas, deve ser divulgado 

o seguinte: 

• A data de eficácia da revalorização;  

o Não aplicável.  

• Os métodos e pressupostos aplicados nessa revalorização;  

o Não aplicável.  

• Movimentos ocorridos no excedente de revalorização durante o período, com uma 

explicação do tratamento fiscal dos elementos neles contidos; e  

o Não aplicável.  

• A quantia escriturada no balanço que teria sido reconhecida se os ativos fixos tangíveis 

não tivessem sido revalorizados:  

o Não aplicável.  

Não há restrições sobre ativos, nem qualquer garantia ou compromisso constituídos com os 

ativos fixos tangíveis da Instituição. 

Não há ativos expressos por quantias revalorizadas. 

7 Ativos Intangíveis 
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Outros Ativos Intangíveis 

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2021 e de 2021, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 

         

 
2020 

 

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aquisições / 
Doações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

 

 
Quantia Escriturada 

 

 
Goodwill                -                           -    

 

 

Projetos de 
Desenvolvimento 

    8 940,00              8 940,00  

 

 

Programas de Computador                -                           -    

 

 
Propriedade Industrial                -                           -    

 

 
Outros Ativos intangíveis                -                           -    

 

 
Total     8 940,00                                 -                   -                         -                         -        8 940,00  

 

 
Depreciações acumuladas 

 

 
Goodwill                -                           -    

 

 

Projetos de 
Desenvolvimento 

    8 940,00              8 940,00  

 

 

Programas de Computador                -                           -    

 

 
Propriedade Industrial                -                           -    

 

 
Outros Ativos intangíveis                -                           -    

 

 
Total     8 940,00                                 -                   -                         -                         -        8 940,00  

 

         

 
2020 

   

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aumentos Reduções Saldo final 

   

 
Perdas por Imparidade Acumuladas 

   

 
Goodwill                -                             -    

   

 

Projetos de 
Desenvolvimento 

               -                             -    

   

 

Programas de Computador                -                             -    

   

 
Propriedade Industrial                -                             -    

   

 
Outros Ativos intangíveis                -                             -    

   

 
Total                -                                   -                   -                         -    
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2021 

 

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aquisições / 
Doações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

 

 
Quantia Escriturada 

 

 
Goodwill                -                           -    

 

 

Projetos de 
Desenvolvimento 

    8 940,00              8 940,00  

 

 

Programas de Computador                -                           -    

 

 
Propriedade Industrial                -                           -    

 

 
Outros Ativos intangíveis                -                           -    

 

 
Total     8 940,00                                 -                   -                         -                         -        8 940,00  

 

 
Depreciações acumuladas 

 

 
Goodwill                          -    

 

 

Projetos de 
Desenvolvimento 

    8 940,00              8 940,00  

 

 

Programas de Computador                          -    

 

 
Propriedade Industrial                          -    

 

 
Outros Ativos intangíveis                          -    

 

 
Total     8 940,00                                 -                   -                         -                         -        8 940,00  

 

         

 
2021 

   

 

Descrição 
Saldo 
inicial 

Aumentos Reduções Saldo final 

   

 
Perdas por Imparidade Acumuladas 

   

 
Goodwill                -                             -    

   

 

Projetos de 
Desenvolvimento 

               -                             -    

   

 

Programas de Computador                -                             -    

   

 
Propriedade Industrial                -                             -    

   

 
Outros Ativos intangíveis                -                             -    

   

 
Total                -                                   -                   -                         -    

   

         
 

• Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas, os métodos e as correspondentes taxas de 

amortização usadas, bem como as razões que apoiam a avaliação de uma vida útil 

indefinida;  



RELATORIO E CONTAS 2021 
Centro de dia Nossa Senhora do Fastio – Enxames (NIF: 504123343) 

 

40 
 

Os ativos intangíveis registados pela Instituição correspondem a aquisições ao exterior 

e são satisfeitos por programas de computador e licenças de utilização das instalações. 

Pelo efeito, todos os ativos apresentam vidas úteis definidas, sendo a sua amortização 

calculada com base nos critérios fiscais em vigor, para os bens adquiridos até a entrada 

em vigor da (NCRF-ESNL - publicada pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011), aplicam-se as taxas 

definidas pelo (POCIPSS - aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47/77, de 7 de Fevereiro), a 

todos os adquiridos após a entrada em vigor deste diploma aplica-se (Decreto-

Regulamentar 25/2009 de 14 de setembro).  

• Explicação das situações excecionais em que se justifique a não utilização do prazo 

máximo de 10 anos para a amortização dos ativos intangíveis com vidas úteis 

indefinidas; e  

Não aplicável.  

Não há restrições sobre ativos, nem qualquer garantia ou compromisso constituídos com os 

ativos fixos tangíveis da Instituição. 

8 Custos de Empréstimos Obtidos 

Não aplicável. 

9 Agricultura 

Não aplicável. 

10 Inventários 

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2021 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

 

          

 

Descrição 

2020 2021 

 

 

Inventário 
inicial  

Compras  
Reclassificações 

e 
Regularizações  

Inventário 
final  

Compras  
Reclassificações 

e 
Regularizações  

Inventário 
final  

 

 
Mercadorias  187,45  -10,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo  0,00  32 584,40  -1 713,00  693,22  33 567,34  -6 776,76  904,58  

 

 
Activos biologicos   92,85  0,00  0,00  289,93  0,00  0,00  

 

 
Produtos acabados e intermédios  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 
Produtos e trabalhos em curso  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 

 
Total  187,45  32 666,75  -1 713,00  693,22  33 857,27  -6 776,76  904,58  

 

 
  

 

 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas: 30 447,98    26 869,15  
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Mercadorias  176,95  0,00  

 

 
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo  30 178,18  26 579,22  

 

 
Activos biologicos 92,85  289,93  

 

 
Produtos acabados e intermédios  0,00  0,00  

 

 
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos  0,00  0,00  

 

 
Produtos e trabalhos em curso  0,00  0,00  

 

 
Variações nos inventários da produção  0,00  0,00  

 

          
No período não foi registado um ajustamento de inventários reconhecido como um gasto do 

período e não existe nenhuma importância desta natureza reconhecida. 

Não existem inventários dados como penhor de garantia a passivos. 

Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada: 

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo e os produtos acabados encontram-se 

valorizadas ao preço de custo, o qual é inferior ao valor realizável líquido. O custo de aquisição 

inclui as despesas incorridas até ao armazenamento. 

Quantia de qualquer ajustamento de inventários reconhecida como um gasto do período, bem 

como de qualquer reversão de ajustamento que tenha sido reconhecida como uma redução 

na quantia de inventários reconhecida como gasto do período e circunstâncias ou 

acontecimentos que conduziram a tal reversão. 

Não existiu qualquer ajustamento aos inventários do período. Nem foram registadas quaisquer 

perdas por imparidade no período que reporta ao período de 31-12-2021. 

11 Rédito 

O rédito e restantes rendimentos são reconhecidos no exercício a que dizem respeito, 

independentemente da data do seu recebimento. O rédito proveniente da venda de bens é 

reconhecido quando a Instituição transfere para o comprador os riscos e vantagens significativos 

da propriedade dos bens e quando for provável que os benefícios económicos associados à 

transação fluam para a entidade. No que se refere à prestação de serviços, o reconhecimento 

do rédito ocorre pelo processamento das mensalidades que se referem aos serviços prestados 

a utentes. Porém, quando surja uma incerteza acerca da cobrabilidade de uma quantia já 

incluída no rédito, a quantia incobrável, ou a quantia com respeito à qual a recuperação tenha 

cessado, é reconhecida como um gasto, e não como um ajustamento da quantia de rédito 

originalmente reconhecido. 

Para os períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Vendas                               -    

 

 
Prestação de Serviços  

 

 
Quotas de utilizadores              115 350,00              117 417,50  
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Quotas e joias                     529,00                     888,00  

 

 
Promoções para captação de recursos      

 

 

Rendimentos de patrocinadores e 
colaborações                     315,00    

 

 
Serviços Secundários                     110,00                     377,64  

 

 
Juros      

 

 
Royalties      

 

 
Dividendos      

 

 
Total              116 304,00              118 683,14  

 

     
12 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Provisões 

Nos períodos de 2021 e 2021, ocorreram as seguintes variações relativas a provisões: 

Descrição  2020 Aumentos  Diminuições  2021 

Impostos                           -    

Garantias a clientes                           -    

Processos judiciais em curso                           -    

Acidentes de trabalho e doenças 
profissionais                           -    

Matérias ambientais                           -    

Contratos onerosos                           -    

Reestruturação                           -    

Provisões específicas do setor                           -    

Outras provisões                           -    

Total                     -                       -                       -                       -    

 

 

As quantias reconhecidas como provisão quando relevadas, representam a melhor estimativa 

do dispêndio exigido para liquidar as obrigações presentes à data do Balanço. Não existem 

situações que alterem materialmente o valor presente dos dispêndios que se espera que sejam 

necessários para liquidar a obrigação. 

13 Subsídios do Governo e apoios do Governo 

Os subsídios ao investimento do Governo encontram-se apresentados no balanço como 

componente do capital próprio, sendo imputados aos rendimentos do exercício na proporção 

das amortizações efetuadas, em cada período, conforme mapa anexo. 

A 31 de dezembro de 2021 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de 

“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”: 
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Descrição  2021 2020 

 

 
Subsídios do Governo  

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
Total                 -                   -    

 

 
Apoios do Governo  

 

 
          

 

 
Total                 -                   -    

 

 
Outros  

 

 
      

 

 
Total                 -                   -    

 

 
Total                 -                   -    

 

     
 

No exercício de 2021 foram doados a esta instituição um valor total de 660,20 Euros, donativos 

esses que foram atribuídos em numerário: 

 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Donativos  

 

 
Donativos por Obrigação Judicial                 -                   -    

 

 
Donativos         660,20      1 891,46  

 

 
Total         660,20      1 891,46  

 

     
 

14 Benefícios dos empregados 

Os benefícios dos empregados de curto prazo incluem os salários, ordenado, subsídio de férias, 

e subsídio de Natal. Encontram-se ainda incluídas as quotizações para a Segurança Social e o 

seguro de acidentes de trabalho. 

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas nos gastos no período 

em que os serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida do 

reconhecimento de um passivo que se extingue pelo seu pagamento. 

Tendo por base a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao 

período, uma vez que este é coincidente com o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de cada 
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ano, sendo pago durante o período seguinte, pelo que os correspondentes gastos se encontram 

reconhecidos como um benefício de curto prazo. 

A eventual existência de rescisões de contratos de trabalho por decisão da Instituição ou por 

mútuo acordo, são reconhecidas como gastos do período em que ocorrem. 

Os membros da Direção da Entidade não auferem qualquer remuneração.  

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 11 e em 31/12/2021 

foi de 11. 

Não existem compromissos em matéria de pensões ou análogos. 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Remunerações aos Órgãos Sociais  0,00 0,00 

 

 
Remunerações ao pessoal  92 485,71 88 721,10 

 

 
Benefícios Pós-Emprego      

 

 
Indemnizações  0,00 1 416,22 

 

 
Encargos sobre as Remunerações  17 001,58 15 392,88 

 

 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 
Profissionais  1 780,26 1 914,59 

 

 
Gastos de Ação Social      

 

 
Outros Gastos com o Pessoal  746,74 75,00 

 

 
Total  112 014,29 107 519,79 

 

     
 

15 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. 

16 Outras Informações 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas 

as seguintes informações. 

16.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2020 e 2021, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”, 

registados de acordo com o Método da Equivalência Patrimonial ou ao custo: 
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Descrição  2021 2020 

 

 
Investimentos em subsidiárias                 -                   -    

 

 
Método de Equivalência Patrimonial      

 

 
Outros Métodos      

 

 
Investimentos em associadas                 -                   -    

 

 
Método de Equivalência Patrimonial      

 

 
Outros Métodos      

 

 
Empréstimos Concedidos      

 

 

Investimentos em entidades conjuntamente 
controladas                 -                   -    

 

 
Método de Equivalência Patrimonial      

 

 
Outros Métodos      

 

 
Investimentos noutras empresas      

 

 
Outros investimentos financeiros         296,82         322,14  

 

 
Perdas por Imparidade Acumuladas      

 

 
Total         296,82         322,14  

 

     
 

Os valores constantes em “outros investimentos financeiros” representam os valores aplicados 

no Fundo de Compensação. 

16.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 

A 31 de dezembro de 2020 e 2021, apresentava os seguintes saldos: 
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Descrição  2021 2020

Fundadores/associados/membros  - em curso                -                 -   

Doadores  - em curso                -   

Patrocinadores                 -                 -   

Quotas         255,50       399,00 

Financiamentos  concedidos  - Fundador/doador                -                 -   

Outras  operações                 -                 -   

Perdas  por imparidade                -                 -   

Total        255,50       399,00 

Fundadores/associados/membros  - em curso 

Financiamentos  obtidos  - Fundador/doador 

Resultados  disponíveis  

Outras  operações  

Total                -                 -   

Ativo 

Passivo 

 

16.3 Clientes e Utentes 

Os ativos financeiros da empresa, constituídos por dívidas de clientes e outras contas a receber 

estão mensurados ao custo menos qualquer perda de imparidade acumulada. 

Para os períodos de 2020 e 2021 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte 

forma: 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Clientes e Utentes c/c  

 

 
Clientes                 -                   -    

 

 
Utentes                 -                   -    

 

 
Clientes e Utentes títulos a receber  

 

 
Clientes                 -                   -    

 

 
Utentes                 -                   -    

 

 
Clientes e Utentes factoring  

 

 
Clientes                 -                   -    

 

 
Utentes                 -                   -    

 

 
Clientes e Utentes cobrança duvidosa  

 

 
Clientes                 -                   -    

 

 
Utentes                 -                   -    

 

 
Total                 -                   -    

 

     
Nos períodos de 2020 e 2021 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”: 
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Descrição 2021 2020 

 

 
Clientes     

 

 
Utentes     

 

 
Total 0 0 

 

     
 

16.4 Outras contas a receber 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2020 e 2021, a seguinte 

decomposição, registadas ao custo: 

 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Remunerações a receber do pessoal      

 

 
Adiantamentos ao pessoal      

 

 
Fornecedores c/c      

 

 
Adiantamentos a Fornecedores c/c          8 464,54    

 

 
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos      

 

 
Devedores por acréscimos de rendimentos      

 

 
Outras operações      

 

 
Outros Devedores              353,08    

 

 
Perdas por Imparidade      

 

 
Total          8 817,62                    -    

 

     
Relativamente ao valor de “Outros devedores” as principais entidades devedoras são as 

seguintes: 

    

 
Descrição  2021 

 

 
Centro Distrital de Segurança Social 156,05 

 

 
Instituto de emprego e Formação Profissional  197,03 

 

 
Total         353,08  

 

    
 

16.5 Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos, ao 

custo: 



RELATORIO E CONTAS 2021 
Centro de dia Nossa Senhora do Fastio – Enxames (NIF: 504123343) 

 

48 
 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Gastos a Reconhecer  

 

 
Rendas e alugures          22,14           25,21  

 

 
Seguros         990,10      1 935,89  

 

 
Outros         501,47      1 027,62  

 

 
Total      1 513,71      2 988,72  

 

 
Rendimentos a Reconhecer  

 

 
Rendas                 -                   -    

 

 
Outros (Subsídios à Exploração)      7 483,58                 -    

 

 
Total      7 483,58                 -    

 

     
O rendimento a reconhecer são apoios do IEFP, nomeadamente CEI+ e Estágios Ativar. 

16.6 Outros Ativos Financeiros 

Não aplicável. 

16.7 Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2020 e 2021, encontrava-se 

com os seguintes saldos: 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Caixa  5 994,29 4 041,08 

 

 
Depósitos à ordem  32 944,64 1 212,36 

 

 
Depósitos a prazo    0,00 

 

 
Outros    0,00 

 

 
Total  38 938,93 5 253,44 

 

     
 

16.8 Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 
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Descrição  Saldo Inicial  Aumentos  Diminuições  Saldo Final 

Fundos           3 490,76       3 490,76 

Excedentes técnicos                     -   

Reservas                     -   

Resultados transitados           5 737,71    35 596,29     41 334,00 

Excedentes de revalorização                     -   

Outras variações nos fundos 

patrimoniais        13 994,17 -        2 269,07     11 725,10 

Total        23 222,64    35 596,29 -        2 269,07     56 549,86 

 

Nos Resultados Transitados, os aumentos de 35 596,29 Euros justificam-se da seguinte forma: 

Descrição  Valor 

Aplicação de resultados 2020                                     24 186,55 

Reclassificaçao obras em curso, consideradas 

custo 2020
                                      9 360,87 

Doação de deposito nao foi reconhecido o

proveito 2017
                                      1 088,54 

Amortizaçoes de edificios doados nao

reconhecidos como proveito antes de 2021
                                          807,40 

Registo do rendimento da venda do terreno

doado em 2020
                                          152,93 

Total                                      35 596,29 

 

16.9 Fornecedores 

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

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Fornecedores c/c      8 695,27         344,21  

 

 
Fornecedores títulos a pagar                 -                   -    

 

 

Fornecedores faturas em receção e 
conferência                 -                   -    

 

 
Total      8 695,27         344,21  

 

     
 

16.10 Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Ativo  
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Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas 
(IRC)      

 

 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)                        653,17                     2 480,33  

 

 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares 
(IRS)      

 

 
Segurança Social      

 

 
Outros Impostos e Taxas      

 

 
Total                        653,17                     2 480,33  

 

 
Passivo  

 

 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas 
(IRC)      

 

 
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)      

 

 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares 
(IRS)                          63,00                        100,00  

 

 
Segurança Social                     3 347,28                     3 396,93  

 

 
Outros Impostos e Taxas                          19,35                          44,74  

 

 
Total                     3 429,63                     3 541,67  

 

     
 

16.11 Outras Contas a Pagar 

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma: 

       

 
Descrição  2021 2020 

 

 

  
Não 

Corrente  
Corrente  

Não 
Corrente  

Corrente  

 

 
Pessoal             3 925,09      

 

 
Remunerações a pagar             3 925,09      

 

 
Cauções          

 

 
Outras operações          

 

 
Perdas por imparidade acumuladas          

 

 
Clientes e Utentes c/c          

 

 
Adiantamentos de Clientes e Utentes          

 

 
Fornecedores de Investimentos          

 

 
Credores por acréscimo de gastos          

 

 
Outros credores          

 

 
Perdas por imparidade acumuladas          

 

 
Total                     -             3 925,09                     -                       -    
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O saldo da conta remunerações a pagar resulta de: 

• O valor de 3 925,09 Euros resultam de quantias que efetivamente eram devidos aos 

funcionários e que regularizados após 31 de dezembro de 2021. 

O saldo da conta Fornecedores de investimentos subdivide-se em: 

     

 
Fornecedor de Investimento 2021 2020 

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
      

 

 
Total                 -                   -    

 

     
 

16.12 Outros Passivos Financeiros 

Não aplicável. 

16.13 Subsídios, doações e legados à exploração 

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2021, os seguintes subsídios, doações, heranças 

e legados: 

     

 
Descrição  2021 2020 

 

 
Subsídios do Estado e outros entes públicos           101 420,47           114 875,14  

 

 
Subsídios de outras entidades      

 

 
Doações e heranças                  660,20               1 891,46  

 

 
Legados      

 

 
Total           102 080,67           116 766,60  

 

     
 

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 14. 

 

16.14 Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro 

de 2020 e de 2021, foi a seguinte: 
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Descrição 2021 2020 

 

 
Subcontratos                -                   -    

 

 
Serviços especializados     3 573,28    27 540,13  

 

 
Materiais     3 060,15      3 063,38  

 

 
Energia e fluidos   13 076,20    13 429,55  

 

 
Deslocações, estadas e transportes        957,24         618,65  

 

 
Serviços diversos      8 778,29      9 603,60  

 

 
Encargos Com os utentes                -                   -    

 

 
Publicações                -                   -    

 

 
Total   29 445,16    54 255,31  

 

     
 

16.15 Outros rendimentos 

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

     

 
Descrição  2021 2020  

 

 
Rendimentos Suplementares                241,54                    1,32  

 

 
Descontos de pronto pagamento obtidos                  520,54  

 

 
Recuperação de dívidas a receber      

 

 
Ganhos em inventários      

 

 

Rendimentos em subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos      

 

 

Rendimentos nos restantes ativos 
financeiros      

 

 

Rendimentos em investimentos não 
financeiros               1 297,17  

 

 
Outros rendimentos                250,84             2 668,34  

 

 
Total                492,38             4 487,37  

 

     
 

16.16 Outros gastos 

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

     

 
Descrição  2020  2020  

 

 
Impostos      1 269,55         194,61  
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Descontos de pronto pagamento concedidos      

 

 
Incobráveis      

 

 
Perdas em inventários      

 

 

Gastos em subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos      

 

 

Gastos nos restantes investimentos 
financeiros      

 

 
Gastos em investimentos não financeiros      

 

 
Outros Gastos         568,28      1 325,25  

 

 
Total      1 837,83      1 519,86  

 

     
 

16.17 Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

     

 
Descrição  2021 2020  

 

 
Juros e gastos similares suportados  

 

 
 Juros suportados          299,58         662,78  

 

 
 Diferenças de câmbio desfavoráveis       

 

 
 Outros gastos e perdas de financiamento                6,94  

 

 
Total         299,58         669,72  

 

 
Juros e rendimentos similares obtidos  

 

 
 Juros obtidos       

 

 
 Dividendos obtidos       

 

 
 Outros Rendimentos similares       

 

 
Total                 -                   -    

 

 
Resultados Financeiros  -      299,58  -      669,72  

 

     
 

16.18 Instrumentos financeiros mensurados ao justo valor 

• Cotação de mercado (instrumentos negociados em mercado líquido e 

regulamentado);  

Não aplicável.  
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• Principais pressupostos subjacentes aos modelos e técnicas de avaliação geralmente 

aceites, utilizados para a mensuração dos instrumentos financeiros relativamente aos 

quais não é facilmente identificável um mercado líquido e regulamentado;  

Não aplicável.  

• Justo valor, alterações no justo valor inscritas diretamente na demonstração de 

resultados e alterações de justo valor inscritas no capital próprio, para cada categoria 

de instrumentos financeiros; 

Não aplicável.  

• Volume e natureza de cada categoria de instrumentos financeiros derivados, 

principais modalidades, e condições que possam afetar o montante, o calendário e o 

grau de certeza dos fluxos de caixa futuros.  

Não aplicável.  

16.19 Quantia escriturada de ativos financeiros dados em garantia, penhor ou 

promessa de penhor e termos e condições relativos à garantia, penhor ou promessa 

de penhor. 

Não aplicável. 

16.20 Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço: 

• Quantia das dívidas com duração residual superior a cinco anos;  

Não aplicável;  

Quantia de todas as dívidas cobertas por garantias reais prestadas pela entidade, e 

indicação da natureza e da forma dessas garantias. Não aplicável;  

16.21 Ajustamentos de valor reconhecidos no período para cada natureza de 

instrumentos financeiros não mensurados ao justo valor. 

Não aplicável; 

16.22 Dívidas à entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual seja 

superior a um ano: 

• Créditos resultantes de vendas e de prestações de serviços;  

Não aplicável;  

• Créditos sobre entidades subsidiárias e associadas;  

Não aplicável;  

• Outros créditos;  

Não aplicável;  

• Fundos subscritos e não realizado;  
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Não aplicável;  

• Diferimentos.  

Não aplicável;  

16.23 Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço e cuja duração residual 

seja superior a um ano: 

• Empréstimos por obrigações;  

Não aplicável;  

• Dívidas a instituições de crédito;  

Não aplicável;  

• Adiantamentos recebidos sobre encomendas;  

Não aplicável;  

• Dívidas por compras e prestações de serviço;  

Não aplicável;  

• Dívidas representadas por letras e outros títulos a pagar;  

Não aplicável;  

• Dívidas a entidades subsidiárias e associadas;  

Não aplicável;  

• Outras dívidas;  

Não aplicável;  

• Diferimentos.  

Não aplicável;  

17 Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2021.   

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.   

 

Enxames, 31 de dezembro de 2021 

 

 


