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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade M onetária: Euros

31-12-2019 31-12-2018
ACTIVO

Activo não corrente
Activos  fixos  tangíveis 168.787,74 223.835,56
Activos  intangíveis
Investimentos  financeiros 3.690,54 1.829,24
Fundadores/beneméri tos/patrocionadores/doadores/associados/membros

Subtota l 172.478,28 225.664,80

Activo corrente
Inventários
Cl ientes 2.548,31
Adiantamentos  a  fornecedores 844,11
Estado e outros  Entes  Públ icos
Fundadores/beneméri tos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Outras  contas  a  receber 1.141.298,56 62.376,45
Diferimentos 569,98 1.677,35
Outros  activos  financeiros
Caixa  e depós i tos  bancários 606.157,63 498.420,06

Subtota l 1.751.418,59 562.473,86

Total do activo 1.923.896,87 788.138,66

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos 30.000,00
Reservas 250.000,00 174.939,23
Resultados  trans i tados 364.012,64 418.563,35
Outras  variações  nos  fundos  patrimonia is 34.545,00 49.350,00

Resultado Líquido do período 10.262,44 69.423,62

Total do fundo do capital 688.820,08 712.276,20

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões  específicas 6.335,97 1.027,00
Financiamentos  obtidos 28.544,65
Outras  contas  a  pagar

Subtota l 6.335,97 29.571,65
Passivo corrente
Fornecedores 14.359,96 1.142,20
Adiantamentos  de cl ientes 133,00
Estado e outros  Entes  Públ icos 9.836,38 3.577,47
Fundadores/beneméri tos/patrocionadores/doadores/associados/membros
Financiamentos  obtidos
Di ferimentos 1.176.412,77 24.750,00
Outras  contas  a  pagar 27.998,71
Outros  pass ivos  financeiros 0,00 16.821,14

Subtota l 1.228.740,82 46.290,81

Total do passivo 1.235.076,79 75.862,46

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1.923.896,87 788.138,66

Porto, 1 de Março 2020

O CONTABILISTA CERTIFICADO

Datas
NotasRUBRICAS

O PRESIDENTE DA DIRECÇÃO
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS       

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019   Unidade 
Monetária: 

Euros 

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 
PERÍODOS 

2019 2018 

        

Vendas e serviços prestados   36.604,45 41.550,60 

Subsídios, doações e legados à exploração   502.544,98 348.100,59 

Variação nos inventários da produção       

Trabalhos para a própria entidade       

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas       

Fornecimentos e serviços externos   -165.309,88 -157.611,92 

Gastos com o pessoal   -330.455,94 -117.629,26 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)       

Provisões (aumentos/reduções)       

Provisões específicas (aumentos/reduções)       

Aumentos/reduções de justo valor       

Outros rendimentos e ganhos   11.809,61 2.531,21 

Outros gastos e perdas   -20.067,22 -18.028,09 

        

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   35.126,00 98.913,13 

        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização   -25.003,77 -27.954,09 

        

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   10.122,23 70.959,04 

        

Juros e rendimentos similares obtidos   141,97   

Juros e gastos similares suportados   -1,76 -1.535,42 

        

Resultados antes de impostos   10.262,44 69.423,62 

        

Imposto sobre o rendimento do período       

        

Resultado líquido do período   10.262,44 69.423,62 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 Unidade M onetária: Euros

2019 2018

Fluxos de caixa das actividade operacionais - método directo

Recebimentos  de cl ientes  e utentes 67.176,70 86.252,60

Pagamentos  de subs ídios

Pagamentos  de apoios

Pagamentos  de bolsas

Pagamento a  fornecedores 154.181,39 174.054,44

Pagamentos  ao pessoal 311.428,35 117.062,50

Caixa  gerada pelas  operações -398.433,04 -204.864,34

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 8,99 -1.091,34

Outros recebimentos/pagamentos 466.621,16 259.014,55

Fluxos  de ca ixa  das  actividades  operacionais  (1) 68.179,13 55.241,55

Fluxos de caixa das actividade de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -30.544,05 38.750,14

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 1.861,30 890,30

Outros activos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento 10.717,50

Juros e rendimentos similares 141,97 236,45

Dividendos

Fluxos  de ca ixa  das  actividade de investimento (2) 39.542,22 -39.403,99

Fluxos de caixa das actividade de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos

Realizações de fundos

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos

Juros e gastos similares 1,76 1.537,49

Dividendos

Reduções do fundo

Outras operações de financiamento

Fluxos  de ca ixa  das  actividade de financiamento (3) -1,76 -1.537,49

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 107.719,59 14.300,07

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 498.420,06 484.119,99

Caixa e seus equivalentes no fim do período 606.157,63 498.420,06

RUBRICAS Notas
PERÍODOS
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

EXERCÍCIO DE 2019 
 
1 – Identificação da Entidade 
 
1.1 - A APN - Associação Portuguesa de Neuromusculares, NIF.502887206, foi constituída em 1992, tendo a sua sede 
na Rua Duque de Loulé nº 20, concelho e distrito do Porto e um Centro de Atendimento sito à Rua do Hospital, Nº 109-1º 
em S. Paio de Oleiros, concelho de Sta. Maria da Feira, distrito de Aveiro. Também dispõe de um espaço para atendimento 
aos associados da região sul, situado no Pavilhão da Liga dos Amigos do Hospital de Santa Maria, em Lisboa. É uma IPSS 
Sem Fins Lucrativos, exerce a atividade de Apoio Social s/ Alojamento.  
Encontra-se registada no Livro da Saúde do Ministério da Saúde. 
 
1.2 – CAE 
 
88102 – Atividades de Apoio Social a Pessoas com deficiência sem alojamento 
86906 – Outras Atividades de Saúde Humana 
 
2 - Referencial contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras 
 
As demonstrações financeiras do exercício foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos 
livros e registos contabilisticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilistica 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, alterado pela 
Portaria 218/2015 de 23 de junho e DL98/2015. 
 
2.2 – Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas e dos 
respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a nnecessidade destas darem uma imagem 
verdadeira e apropriada do Ativo, do passivo e dos resultados da Entidade. 
 
No presente exercício, foi derrogado o regime do acréscimo na contabilização das quotas dos associados, dado ser 
completamente imprevisível o seu completo recebimento quer no ano a que digam respeito quer nos dois anos seguintes, 
pelo que se optou por aplicar o Regime de Caixa a esta rúbrica do Balanço. 
 
2.3 – Indicação e comentário das Contas do Balanço e da Demonstração dos Resultados cujos comteúdos não 
sejam comparáveis com os do exercicio anterior. 
 
Os valores constantes das Demonstrações Financeiras do periodo findo em 31 de Dezembro de 2019 são, na sua maioria, 
comparáveis em todos os aspetos significativos aos valores do Periodo de 2018, excepto nos valores constantes da rubrica 
Outros Devedores e Credores e na de Diferimentos por força do valor atribuido ao Projecto POISE-03-4538-FSE-000480 
(MAVI) em vigor desde 01/01/2019 a 31/12/2021.     
 
 
3 - Principais políticas contabilísticas 
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras 
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3.1.2 - Outras políticas contabilísticas relevantes 
 
As políticas contabilísticas apresentadas, foram aplicadas de forma consistente como previsto na NCRF-ESNL. Em cada 
data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual 
resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados, sempre que possa ser medido de forma viável.  
  
3.2 – Principais pressupostos relativos ao futuro: 
 
Todas as demonstrações financeiras constantes neste anexo foram preparadas no pressuposto de que a APN dê 
continuidade aos seus projetos ligados à prestação de serviços aos seus associados, e com base nos registos 
contabilísticos da instituição. 
 
3.3 – Principais fontes de incerteza das estimativas: 
 
Com a aprovação da candidatura aos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, aprovada pelo POISE, a APN 
concentrou uma grande parte dos seus recursos na implementação do seu CAVI – Centro de Apoio à Vida Independente. 
Atingir o objetivo fixado, relativamente ao número de beneficiários do serviço de Assistência Pessoal, não se revelou fácil 
ao longo de todo o exercício de 2019. Para que os valores pudessem chegar às expetativas criadas, foi necessário 
contornar algumas dificuldades no que respeita à formação dos Assistentes Pessoais, admitidos ao abrigo do referido 
projeto. 
Foi, também, necessário adequar e reestruturar a equipa operacional para que o CAARPD, resultante do acordo de 
cooperação com o Instituto de Segurança Social, através do CDSS de Aveiro, não ficasse comprometido relativamente aos 
resultados esperados e naquelas que, legitimamente, são as expetativas dos utentes a quem damos apoio. 
Com o propósito de prevenir uma eventual não renovação, ou prolongamento, dos contratos celebrados para estas duas 
grandes áreas de atuação da APN, será necessário prever algum financiamento paralelo, proveniente de outras fontes, 
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. 
Acresce a tudo isto, a incerteza da evolução da Pandemia em que entrámos no início do mês de março de 2020 que, em 
termos económicos deverá provocar algumas alterações orçamentais, para além de, previsivelmente, afetar em larga 
escala o valor do Produto Interno Bruto (PIB).  
A atenção deverá, pois, estar concentrada na evolução dos próximos exercícios e na sustentabilidade de todos os projetos 
apresentados ou a apresentar.   
 
 
4 – ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 
A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente baseou-se no 
modelo do custo. 
As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes no Decreto Regulamentar 2/90 de 
12 de Janeiro para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 no Decreto Regulamentar 
25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representarem 
satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. 
O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em funcionamento. 
Não foi calculado um novo período de vida útil para os ativos fixos tangíveis, totalmente amortizados, pelo que se 
aconselha um inventário dos mesmos e avaliação do estado de uso, para que, objetivamente, se possa calcular a 
imparidade dos mesmos. 
Deixou de ser reconhecido o valor da viatura contabilizada pelo valor de € 500,00, por se ter chegado á conclusão que, há 
muito, a mesma tinha deixado de fazer parte dos AFT’s da Entidade, por abate.   
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Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos tangíveis: 
 
 

 Saldo em

01-Jan-2018 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2018 

Edifícios e outras construções 221.259,17  -                 -                 -                    -                    221.259,17  

Equipamento de transporte 89.965,48     33.000,00     -                 -                    -                    122.965,48  

Equipamento administrativo 34.122,67     5.750,14       -                 -                    -                    39.872,81     

Outros activos fixos tangíveis 455,04          -                 -                 -                    -                    455,04          

Investimentos em Curso 31.242,07     -                 -                 -                    -                    31.242,07     

Total 377.044,43  38.750,14     -                 -                    -                    415.794,57  

Edifícios e outras construções 53.718,23     11.062,95     -                 -                    -                    64.781,18     

Equipamento de transporte 76.490,87     14.974,62     -                 -                    -                    91.465,49     

Equipamento administrativo 33.477,05     1.780,25       -                 -                    -                    35.257,30     

Outros activos fixos tangíveis 455,04          -                 -                 -                    -                    455,04          

Total 164.141,19  27.817,82     -                 -                    -                    191.959,01  

 Saldo em

01-Jan-2019 

 Aquisições

/ Dotações 
 Abates Transferências Revalorizações

 Saldo em

31-Dez-2019 

Edifícios e outras construções 221.259,17  -                 -                 -                    -                    221.259,17  

Equipamento de transporte 122.965,48  -                 (500,00)         -                    -                    122.465,48  

Equipamento administrativo 39.872,81     1.198,02       -                 -                    -                    41.070,83     

Outros activos fixos tangíveis 455,04          -                 -                 -                    -                    455,04          

Investimentos em Curso 31.242,07     -                 (31.242,07)   -                    

Total 384.552,50  1.198,02       (31.742,07)   -                    -                    384.750,52  

Edifícios e outras construções 64.781,18     11.062,95     -                 -                    -                    75.844,13     

Equipamento de transporte 91.465,49     11.625,00     (500,00)         -                    -                    102.590,49  

Equipamento administrativo 35.257,30     2.315,82       -                 -                    -                    37.573,12     

Outros activos fixos tangíveis 455,04          -                 -                 -                    -                    455,04          

Total 191.959,01  25.003,77     (500,00)         -                    -                    215.962,78  

31 de Dezembro de 2018

Custo

Depreciações acumuladas

31 de Dezembro de 2019

Custo

Depreciações acumuladas

 

4.1 – Investimentos em Curso 
 
O valor de € 31.242,07 apresentado nesta conta, que refletia o investimento que, no passado, havia sido feito para a 
tentativa de construção do Centro de Recursos da APN, deixou de ser considerado uma vez que o projeto não se 
concretizou até agora. Nesse contexto, o respetivo valor afetou a conta de Resultados Transitdos. 
 
 
4.2 – Investimentos Financeiros 
 
Os valores escriturados nesta rubrica correspondem ao valor pago a título de Fundo Garantia de Compensação de trabalho 
no valor de € 3.690,54. 
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5  – RÉDITO 
 
O rédito foi mensurado pelo valor da retribuição recebida: 
 

Descrição 2019 2018

Vendas -                 -                 

Prestação de Serviços 55.454,45     74.287,05     

Comparticipação dos utentes por serviços 28.174,45     33.436,00     

Quotas e Jóias 8.430,00       8.114,60       

Rendimentos de patrocionadores e colaborações 18.850,00     32.500,00     

Juros de aplicações financeiras 141,97          236,45          

-                 -                 

-                 -                 

Total 55.596,42     74.523,50      
 
 
 

- O valor de € 28.174,45 foi pago a título de compensação pela participação em atividades na Casa da Praia. 
- Inclui, ainda, as importâncias cobradas por serviços como transporte, Assistência Pessoal, Fisioterapia, Psicologia 

e Terapia Ocupacional.  
- O valor de € 8.430,00 refere-se a quotas pagas pelos associados:  
- Juros obtidos por aplicação de depósitos bancários a curto e médio prazo: € 141,97 

 
 
 
6 – SÚBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 
 
6.1 - A natureza e extensão dos subsídios do Estado reconhecidos nas demonstrações financeiras; 
 
Foram recebidos os seguintes subsídios não reembolsáveis: 
 

Descrição 2019 2018

Financiamento Público

IGFSS - CAARPD    115.800,00    111.882,00 

POISE-38-2018-000480  a)    229.033,50                     -   

CAPACITAÇÃO         5.253,85 

IEFP                     -           2.147,18 

INR    b)      47.713,80      47.877,79 

                    -                       -   

Total    392.547,30    167.160,82  
 

a) POISE-38-2018-000480 – O valor de € 229.033,50 corresponde á parte executada durante o ano 2019 relativa ao 
montante efetivamente recebido em Janeiro/19 como adiantamento no valor de € 279.989,80, sendo que a diferença ainda 
será passivel de execução.  
 
b) INR: o valor recebido em 2019 no montante de € 47.713.80, corresponde aos projetos apresentados, aprovados e 
executados durante o ano de 2019: 
1 – Programa de Apoio ao Funcionamento das ONGPD- 31.517,77€ 
2 - Programa de Financiamento a Projetos: 18/2019-10.119,19€ 
3 - Programa de Financiamento a Projetos: 19/2019- 6.076,84€     
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6.2 - Condições não satisfeitas e outras contingências ligadas aos subsídios do Governo; 
  
No exercício de 2019, verificaram-se cumpridos todos os pressupostos constantes das candidaturas aos Projetos que 
foram apresentados à SS, ao INR e ao Portugal 2020 (POISE). 
 
 
 
7 – BENEFICIOS DOS EMPREGADOS: 
 
 

 

Descrição 2019 2018

Remunerações aos Órgãos Sociais -                         -                         

Remunerações ao Pessoal 89.286,69            95.328,83            

Encargos sobre as Remunerações 19.001,53            20.191,57            

Segurosde Acidentes no Trabalho e 

Doenças Profissionais 2.069,81               1.194,96               

Gastos Pessoal Projeto CAVI 219.257,36          913,90                  

Outros Gastos com o Pessoal 840,55                  -                         

Total 330.455,94          117.629,26           
    
 
7.1 – Número médio de empregados: 
 
Durante o exercício de 2019, verificou-se um aumento substancial do quadro de pessoal de 9 para 35 em 31/12/2019, 
motivado pela implementação do CAVI.   
 
 
7.2 – Número de membros dos órgãos sociais e alterações ocorridas no período de relato financeiro:  
Os órgãos sociais, Assembleia Geral, Direção e Conselho Fiscal, são constituídos por 20 elementos. Sem alterações 
 
7.3 3 – Remunerações dos órgãos sociais: 
De acordo com os estatutos da APN, os órgãos sociais não são remunerados.  
 
 
 
8 – OUTRAS INFORMAÇÕES:  
 
 
8.1 – O número médio de associados que pagaram quotas foi de 344, o que representou um decréscimo do número de 
associados pagantes, de cerca de mais 15%. Foi ainda possível reaver cerca de € 2.055,00, correspondente a quotas em 
falta de anos anteriores. 
 
8.2 - À data do encerramento das contas do exercício de 2019 a APN tem a sua situação fiscal regularizada junto da 
Administração Tributária e Segurança Social, não existindo nenhuma dívida em mora ao Estado ou outras Entidades 
Públicas.   
 
8.3 – Os Resultados Líquidos relativos ao exercício de 2019 foram positivos no valor de € 10.262,44 
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9  - CAIXA E DEPÓSITOS Á ORDEM: 
 
 

 
 
O saldo de caixa corresponde ao valor efetivamente contado em 31/12/2019 
Os saldos da Conta de Depósitos à Ordem, em 31/12/2019, foram conciliados pelo que correspondem aos saldos, nessa 
data, nas contas 1643086-000-001 e 1643086-000-004, do BPI, e da conta 1821000536 81, do Montepio Geral. 
O saldo de “Outros Depósitos Bancários” corresponde às aplicações financeiras, existentes no BPI. 
 
 
10 – CLIENTES E UTENTES: 
 
 

Descrição 2019 2018

Clientes e Utentes c/c

Clientes                     -                       -   

Utentes         2.548,31      32.987,56 

Total         2.548,31      32.987,56 

Perdas por Imparidade do período

Descrição 2019 2018

Clientes                     -                       -   

Utentes      29.269,00                     -   

Total      29.269,00                     -    
 
 
Os valores escriturados nesta rubrica correspondem ao valor imputado aos utentes, a título de compensação, pela 
participação em atividades na “Casa da Sãozinha e do Manel”, serviços de Assistência Pessoal e outros. O valor de € 
29.269,00 correspondente a quotas por cobrar anteriores a 2017, deixou de ser reconhecido dada a sua imprevisibilidade 
de cobrança efetiva. 
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11 – DIFERIMENTOS: 
 

Descrição 2019 2018

Renda de janeiro/20 relativa á sede                30,16              30,16 

Outras despesas c/ custos diferidos              539,82         1.647,19 

Total              569,98         1.677,35 

Juros de aplicações fianceiras              220,00                     -   

POISE 03-4538-FSE-000480  1.159.692,77                     -   

Financiamento BPI á compra da viatura        16.500,00      24.750,00 

Total  1.176.412,77      24.750,00 

Gastos a reconhecer

Rendimentos a reconhecer

 
 
 
Na rúbrica de Diferimentos, em 31/12/2019, foi contabilizada no ativo, nomeadamente os gastos com seguros. No passivo, 
nesta rubrica foi contabilizado o montante de € 16.500,00 relativo ao prémio do BPI Capacitar 2017, destinado ao 
financiamento do projeto de Fisioterapia respiratória e domiciliária, na parte ainda não imputada relacionada com a 
amortização da viatura. O valor de € 1.159.692,77 corresponde ao valor do incentivo aprovado no âmbito do projecto 
POISE/MAVI ainda não imputado e reconhecido como subsidio face ao valor aprovado.  
 
 
 
12 – FUNDOS PATRIMONIAIS:  
 
A rubrica de Fundos Patrimoniais apresenta as alterações nas várias contas durante o exercício 2019, conforme o quadro 
que se segue: 
 
 

Descrição
 Saldo em

01-Jan-2019 
 Aumentos  Diminuições 

 Saldo em

31-Dez-2019 

Fundo Social -                 30.000,00     -                 30.000,00     

Reservas 174.939,23  75.060,77     -                 250.000,00  

Resultados transitados 418.563,35  69.423,62     (123.974,33) 364.012,64  

Outras variações nos fundos patrimoniais 49.350,00     -                 (14.805,00)   34.545,00     

Total 642.852,58  174.484,39  (138.779,33) 678.557,64   
 
 
Os movimentos efetuados na conta de Resultados Transitados correspondem à transferência do valor do Resultado 
Liquido Positivo de 2018 bem como a criação do Fundo Social e ao reforço das Reservas, conforme Ata de aprovação de 
contas. 
 
Os movimentos efetuados na conta de Outras Variações nos Fundos Patrimoniais correspondem ao valor da amortização 
da Casa da Praia. 
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13 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS: 
 
Em 31/12/2019, os saldos com o setor público estatal encontravam-se assim descriminados: 
 
 

 
 
A Instituição não apresentava dívidas em mora ao Estado. 
 
14 – OUTRAS CONTAS A PAGAR: 
 
A rubrica Outras Contas a Pagar desdobra-se da seguinte forma: 
 
  

Descrição

Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Pessoal

Remunerações a pagar                      -         12.933,36                      -            3.547,77 

                     -                        -                        -                        -   

Total -                  12.933,36      -                  3.547,77        

2019 2018

 
 
15 – OUTRAS CONTAS A RECEBER : 
 
Esta rubrica tem a seguinte decomposição: 
 

Descrição 2019 2018

Devedores por acréscimos de rendimentos        24.327,37      32.000,00 

Outros Devedores  1.116.971,19      30.376,45 

Total  1.141.298,56      62.376,45  
 
 
Os valores inscritos Devedores por Acréscimo de Rendimentos referem-se a donativos atribuídos em 2019 mas ainda não 
totalmente realizados em 31/12/2019. O Valor inscrito na Rúbrica Outros Devedores refere-se ao valor contratualizado do 
Projeto POISE-03-4538-FSE-000480 (MAVI) ainda não pago face ao valor aprovado.  
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16 – SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO: 
 
Os subsídios relacionados com rendimentos/gastos imputam-se ao rendimento/gastos do período. 
 

Descrição 2019 2018

Financiamento Público

IGFSS - CAARPD    115.800,00    111.882,00 

POISE-38-2018-000480  a)    229.033,50                     -   

CAPACITAÇÃO         5.253,85 

IEFP                     -           2.147,18 

INR    b)      47.713,80      47.877,79 

                    -                       -   

Total    392.547,30    167.160,82 

Descrição 2019 2018

Subsídios de outras entidades                     -                       -   

Donativos      91.147,68    148.439,77 

Patrocinios      18.850,00      32.500,00 

…                     -                       -   

Total    109.997,68    180.939,77  
 
 
- Financiamnento Público: 
 
   Foram contabilizados nesta rúbrica os seguintes subsídios não reembolsáveis relacionados com despesas efetuadas e 

financiadas no exercício de 2019: 
 
- Segurança Social: € 115.800,00 (Acordo de Cooperação CAARPD) 
- INR Instituto Nacional para a Reabilitação: € 47.713,80  

· Programa de Apoio ao Funcionamento das ONGPD- 31.517,77€ 
· Programa de Financiamento a Projetos: 18/2019-10.119,19€ 
· Programa de Financiamento a Projetos: 19/2019- 6.076,84€     

  
- POISE-38-2018-000480 MAVI: € 229.033,50 
 
 
- Donativos e Patrocinios: foram contabilizados nesta rubrica:  

- Particulares: € 6.628,82 
- Empresas: € 15.610,70 
- Tribunal: € 600,00 
- Consignação 0.5% IRS E IVA 2017 - € 68.308,16  
- Patrocínios: € 18.850,00 

 
 
17 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: 
 
É de referir que muitas das atividades da APN continuam a estar dependentes dos apoios conseguidos através de projetos 
que são apresentados quer a entidades governamentais, quer a entidades privadas. Nomeadamente os Projectos em 
Curso apoiados pelo INR e pela SS (CAARPD e POISE/MAVI). 
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Salienta-se, na rubrica “Subcontratos “ a importância de € 13.109,08 correspondente ao transporte adaptado de utentes.  
O aumento verificado na rubrica de “Energia e Fluidos”, para o valor de € 11.440,88 deve-se aos custos com combustíveis 
que aumentaram proporcionalmente face ao número de viaturas e de viagens efetuadas para visitas domiciliárias e para 
outras atividades desenvolvidas, nomeadamente de Fisioterapia e Psicologia ao domicílio. O valor inscrito na rubrica de 
Serviços Especializados” corresponde, na sua maioria, aos gastos com consultores e com o site da APN.  
 
 

Descrição 2019 2018

Subcontratos      13.109,08      11.056,91 

Serviços especializados      83.534,32      86.268,24 

Materiais      11.440,88      13.687,04 

Energia e fluidos      11.588,31      10.199,77 

Deslocações, estadas e transportes      21.691,63      17.718,99 

Serviços diversos (*)      23.945,66      18.680,97 

Comunicação         8.553,62         9.226,83 

Despesas de Representação         4.944,08              89,55 

Rendas e Alugueres         4.604,10         4.599,66 

Total    165.309,88    157.611,92  
 

 

18 - OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS: 
 

Descrição 2019 2018

Rendimentos Suplementares              52,98                     -   

Outros rendimentos e ganhos      11.756,63         2.531,21 

Total      11.809,61         2.531,21  
 

Na rubrica Outros Rendimentos e Ganhos incluem-se os valores correspondentes ao valor das amortizações do período, 
relativas à Casa da Praia e à viatura financiada pelo BPI no âmbito do projeto Capacitar.   
 
 
19 - OUTROS GASTOS E PERDAS: 
 
O detalhe desta rubrica é o que se segue: 
 

Descrição 2019 2018

Impostos            857,76            919,94 

Outros Gastos e Perdas      19.209,46      17.108,15 

Total      20.067,22      18.028,09  
 
 
Foram contabilizados gastos nomeadamente quotas da UDIPSS/Porto e outras correções de exercícios anteriores, 
nomeadamente gastos de 2018 suportados em faturas só recebidas e contabilizadas em 2019 e outros gastos com 
utentes, estes ultimos que haviam afetado os rendimentos de 2018 (donativo recebido para a viatura adaptada atribuida a 
Dª Luisa no valor de 18.000€). 
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20 – RESULTADOS FINANCEIROS 

O detalhe desta rubrica é como se segue: 

 

Descrição 2019 2018

Juros suportados                 1,76                     -   

Diferenças de câmbio desfavoráveis                     -                       -   

Outros gastos e perdas de financiamento                     -           1.537,49 

Total                 1,76         1.537,49 

Juros obtidos            141,97            236,45 

Dividendos obtidos                     -                       -   

Outros rendimentos similares                     -                       -   

Total            141,97            236,45 

Resultados financeiros            140,21       (1.301,04)

Juros e gastos similares suportados

Juros e rendimentos similares obtidos

 

 
21 – ACONTECIMENTOS APÓS DATA DO BALANÇO: 
 
21.1 – A APN irá tomar posse definitiva, em 2020, da totalidade do Imóvel denominado “Casa da Sãozinha e do Manel” 
pelo que se aconselha uma avaliação independente, por forma a ter um valor real e atual contabilizado nos seus Ativos 
Fixos Tangíveis.     
 
21.2 – O aparecimento da pandemia Covid-19, e a consequente crise que se antecipa, apesar de se prever que provoque 
uma perda total de alguns serviços prestados pela APN, não afetará, em princípio, a continuidade da Instituição nem o seu 
crescimento. 
 
 
22 – PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS: 
 
Face à imprevisibilidade de resultados dos exercícios seguintes, a Direção propõe que o resultado líquido positivo apurado, 
no valor de € 10.262,44, transite para a rubrica de Resultados Transitados. 
    
 
  
Porto, 31 Março de 2020 
    
A Direção                                                       O Tesoureiro                                                        A Contabilista Certificada  
 
 
 
 
 
 
 
Joaquim Brites                                             Manuel Lopes                                                            Mª Antónia Rodrigues 


