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Relatório de Atividades e Contas 2021g vEDITORIAL

o Conselho de Administração da Fundação Manuel Francisco clérigo, em cump

normas legais, apresenta o Relatório de Atividades e Contas referente ao ano de 2021.

Este Relatório procede à análise e avaliação da execução do Plano de Atividades das diversas

Respostas Sociais, fazendo uma síntese da informação considerada essencial, bem como

apresenta as Contas de Resultados obtidos, e a sua concretização face aos objetivos

orçamentados.

No decorrer do ano foi uma vez mais muito relevante, a dedicação empenhada prestada pelos 76

colaboradores no âmbito das diversas atividades desenvolvidas pelas Respostas Sociais, bem

como a compreensão das famílias dos utentes dessas mesmas Respostas Sociais, cujo contributo

se revelou decisivo para a prossecução dos fins a que se dedica a Fundação, apesar das

circunstâncias adversas especiais, devidas à pandemia provocada pelo Covid-19, em que se

desenvolveu a atividade. O recente e conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia ameaça afetar,

ainda mais, as já fragilizadas economias ocidentais, nomeadamente, com a crescente

instabilidade dos mercados financeiros e o acentuar da pressão na subida dos preços da energia

e das mercadorias em geral (cujos efeitos já se tinham manifestado com a pandemia COVID-19).

Uma gestão de rigor implementada pelo Conselho de Administração e pelas equipas Técnica e

Administrativa, explica que o EBITA tenha atingido o valor positivo de €114.226,78 e o resultado

líquido tenha sido negativo de €288.720,51, consequência de depreciações anuais, decorrentes

de uma reavaliação dos ativos efetuada em 2010.

Verifica-se um agravamento do Resultado Líquido face ao ano transato em cerca €162.563,83,

que é demonstrativo de que embora se tenha praticado uma política de rigor na gestão, não

puderam deixar de ser efetuados gastos inevitáveis, tais como aumento salarial em €30 a todos

os colaboradores entre outras atualizações salariais, importantes reparações em infraestruturas e

património da lnstituição, e tendo ainda que se fazer face aos aumentos verificados nos custos

com a energia elétrica e combustíveis.

Considera-se ainda continuar a ser da maior relevância, devendo por isso merecer uma

preocupação permanente, refletir sobre a sustentabilidade da lnstituição, desenvolvendo

iniciativas e adotando medidas tendentes à concretização desse objetivo.

Apresentam-se seguidamente as principais metas que nos propusemos alcançar:

) Atividades que envolveram a família e a comunidade à 6

F Taxa de satisfação de utentes

o lnfância > 84%

o Sénior > 85%

) Taxa de satisfação de colaboradores 274o/o

} Taxa de satisfação dos parceiros > 87%

} Número de reclamações com fundamento í 2

L Taxa de fornecedores nívelA > 89%

2
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F Sistema de HAACP (Segurança Alimentar) não conformidades = 0

) Plano de Manutenção de lnstalações e Equipamentos > g5%.

F Serviços de Limpeza e Lavandaria não conformidade s 1

> N.o de acidentes de trabalho s 9

F Receitas vs Custos à 1

> EBITDA >272.75É.

Embora o cenário em termos de pandemia não seja de todo semelhante ao inicialmente vivido, no

entanto as preocupações e os desafios não deixaram por esse facto de ser menores, antes pelo

contrário são agora ainda maiores. As consequências de um "momento" vivido como este, não

aparecem todas no imediato e, regra geral, as que provocam um maior impacto e mudança teimam

em aparecer mais tarde. Durante este tempo, com o empenho do Conselho de Administração e

Equipa Técnica foram alcançados os resultados pretendidos para a obtenção dos quais foram

determinantes o espírito de equipa e sacrifício, na dedicação aos Utentes e no rigoroso

cumprimento do Plano de Contingência COVID-19, estabelecido na lnstituição de acordo com as

orientações e normas emanadas pela DGS, lnstituto da Segurança Social e demais disposições

legislativas, o que teve como resultado não tenha havido na área Sénior, qualquer Utente infetado.

Proteger e evitar contactos com terceiros passou a ser a regra máxima de forma a preservar os

nossos utentes.

Quem diria antes da pandemia que seria possíveltermos Utentes afazerem uma vídeo chamada

através de um tablet?

A atividade da área da lnfância foi afetada, e teve mesmo de encerrar tanto por surto interno como

por diretrizes governamentais, ficando, neste caso, os colaboradores em Lay-off.

Por último o Conselho de Administração expressa o seu agradecimento, a todos os que tornaram

possível alcançar os resultados obtidos, apesar das circunstâncias anormais vividas, a saber:

- Os nossos colaboradores, pelo seu empenho e qualidade do trabalho desenvolvido.

- Os nossos fornecedores e parceiros pela sua contribuição para a melhoria contínua da qualidade

dos serviços que prestamos.

- Os nossos utentes e respetivas famílias pela sua preferência.

Õ
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1. lntrodução
O presente relatório destina-se a dar a conhecer as atividades realizadas durante o ano de2021,
pela Fundação Manuel Francisco Clérigo, tendo em conta as Respostas Sociais que promoveu:
Creche, Pré-Escolar, Centro de Atividades de Tempos Livres, Centro de Dia, Serviço de Apoio
Domiciliário, Estrutura Residencial para ldosos, Centro de Convívio, outros Apoios Sociais e a
ligação à comunidade em que se insere.
Objetivos Estratégicos desdobrados em Objetivos Operacionais,

Os Objetivos Operacionais são avaliados através de 15 indicadores de desempenho:
1 N.o de atividades que envolveram a família e a comunidade
2 Taxa de satisfação dos clientes - infância
3 Taxa de satisfação dos clientes - sénior
4 -laxa de satisfação dos colaboradores
5 Taxa de satisfação dos parceiros
6 N.o de reclamações com fundamento
7 ïaxa de fornecedores de nível A
B N.o de não conformidades relacionadas com o Sistema HACCP
9 Taxa de cumprimento do Plano de Manutenção

10 N.o de Não Conformidades ou Reclamações relacionadas com a higienização das
instalações e Lavandaria

11 N.o de acidentes de trabalho
12 N.o de crianças admitidas por Resposta Social
13 N.o de clientes admitidos - Sénior por Resposta Social
14 Receitas vs Custos por Resposta Social
15 Resultado do Exercício - EBITDA

4

Obter reconhecimento externoOE6 - Promover a

imagem institucional Aproximar a comunidade da instituição

Manter níveis elevados de satisfação dos clientes

Manter níveis elevados de satisfação dos colaboradores

OE5 - Garantir a

satisfação dos clientes
e outras partes

interessadas Manter níveis elevados de satisfação dos parceiros

Cumprir os requisitos normativos, legais e dos clientes

Promover a melhoria contínua

Promover o bem-estar e/ou desenvolvimento dos clientes
Fomentar relações de parceria com fornecedores

OE4 - Melhorar a

qualidade dos serviços

Garantir a Segurança Alimentar

Reduzir o risco de avariasOE3 - Garantir a

operacionalidade das
infraestruturas

Assegurar a limpeza das instalações e o bom funcionamento do serviço
de lavandaria

Desenvolver competências dos colaboradoresOE2 - Promover a

formação profissional
dos colaboradores Promover a Segurança e Saúde no Trabalho

Promover a ocupação das vagas nas diferentes respostas sociaisOEl - Garantir a

Sustentabilidade da
Organização Garantir resultados fi nanceiros viáveis

Objetivo Operacional2020
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Estes indicadores refletem as ações assumidas parc a concretização da estratégia
Os indicadores para além de conduzirem a uma reflexão sobre as ações desenvolvidas pela
lnstituição durante o ano, apontam também as dificuldades e constrangimentos que dificultaram a
concretização de algumas das atividades previstas. A avaliação foi feita com base em
informações/registos da lnstituição e com a participação do Conselho de Administração, Equipa
Técnica e Administrativa.
Foram superados nove dos onze objetivos.

2. Apresentação da lnstituição
A Fundação Manuel Francisco Clérigo é uma lnstituição Particular de Solidariedade Social, criada
em cumprimento da disposição testamentária de Manuel Francisco Clérigo, em 17 de fevereiro de
1968, com sede em São Martinho do Porto, Concelho de Alcobaça. Tem por objetivo o apoio à
população da comunidade, nomeadamente a crianças, jovens, idosos e famílias.

2.1 Area de intervenção geográfica

A Fundação Manuel Francisco Clerigo desenvolve a sua atividade na Freguesia de São Martinho
do Porto conforme Estatutos publicados no Portal de Justiça em 23 de setembro de 2021.
São Martinho do Porto é uma Freguesia do Concelho de Alcobaça, do Distrito de Leiria, abrange
uma área de cerca de 15,01 quilómetros quadrados, está situada na Estremadura, no litoral
português, a cerca de 20 quilometros da sede do concelho e a 45 quilometros da capital do distrito.
A Freguesia é constituída pelos lugares de Vale do Paraíso, Serra dos Mangues, Venda Nova e
Bom Jesus.
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LIGA DOS AIIIGOSCONSELHO FISCAL

OUALIDADE

coNsELt{o DE ADmINISTRAçÃO

AREA SOCIAL

Segurança
Contra

lncéndios

Limpezana Social

Higiene e

Seguranga no
Írabalho

Contabilidade
CATL

FoÍmaçào

Secretarìedo

Ìesouraria Í ransporte
Pré-Escolar

ComprasRecrutamento
Centro de Dia

Aprovisionamento
SeÍviços

Administrativos

Servigos de Ação
Social:

Seryiço de
Apoio

0omiciliário

E3trutura
Residêncial
Para ldosos

Bolsas de

Estudo

Recursos
Humanos

Atendimentol
Açào SociaJ

Gestâo de
lmóveis

Ajuda
Alimentar

{FEAC)

lnstalaçõese
Equipamentos

Património
lmobiliário

Família e
Comunidade

lnfãnciae
Juventude:

Crianças e Jovens

Lavandaria
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2.2 Organograma

A estrutura organizacional é a que se apresenta seguidamente:

2.3 Constituição dos Orgãos Sociais

Conselho de Administracão

r Presidente:Eng. Manuel Fernando Baeta do Valle-Domingues
. Tesoureiro:Eng.Tristão da Cunha da Silveira Montenegro Carvalhais
o Vogal: Joaquim Augusto da Conceição Clérigo

Conselho Fiscal

r Presidente: Dr." Alzira Vicente Mendonça Henriques
. Vogal: Dr.a Maria Rosa Baptista de Sousa Domingues
. Vogal: Dr.u Maria lsabel Moniz Pires

2.4 Política da Qualidade

A Fundação Manuel Francisco Clérigo, enquanto lnstituição Particular de Solidariedade Social,
compromete-se em promover o desenvolvimento da lnstituição através da formação dos seus
colaboradores com vista a assegurar uma boa qualidade na prestação de serviços aos utentes,
promovendo a satisfação das partes interessadas.
A Fundação Manuel Francisco Clérigo assume ainda, o compromisso de cumprir com os
requisitos legais e normatívos aplicáveis, bem como de melhorar continuamente a eficácia do
seu Sistema de Gestão de Qualidade.

sr
i-ìÈ
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Prestar serviços
personalizados de

excelência e de
qualidade aos

clientes de forma a
responder às suas

necessidades

Relatório de Atividades e Contas

2.5 Missão, Visão e Valores

Pretendemos ser
reconhecidos como
uma IPSS pioneira e

de referência na
implementação de

soluções práticas e
de qualidade, que se

traduzam numa
lnstituição com

condições e ambiente
excelente, tanto para

utentes como
colaboradores.

3. Atividades desenvolvidas e Resultados obtidos

3.1 Respostas Sociais

a

a

a

a

a

a

a

Encerramento das respostas sociais Creche, Educação Pré-escolar e CATL de 22 janeiro
a 14 de março de 2021 e Lay-Off;

A partir do dia B de fevereiro de 2021as atividades de Educação Pré-escolar foram
retomadas em regime não presencial;

O Conselho de Administração da Fundação Manuel Francisco Clérigo, deliberou como
medida extraordinária atribuir B0% e 50% de desconto, para todos os utentes,
relativamente à comparticipação familiar nos meses de fevereiro e março de 2021
respetivamente, valor este que 'ficará a crédito na sua conta corrente;

Encerramento respostas sociais lnfância a partir de 27 dezembro de 2021;

Encerramento da resposta socialCD e CC desde março de2020.A Resposta Social Centro
de Dia manteve-se em funcionamento com a distribuição da refeição diária de 2" feira a
sábado;

Diminuição do número de utentes da resposta social CD, muitos transitaram paru a
resposta socialSAD e ERPI;Aumento significativo da resposta socialSAD (22 admissões);

Ênfase nas atividades on line e contato com o exterior através de vídeo chamadas e
redes sociais:
- lnício visitas aos utentes de ERPI- maio 2021, em local proprio e de acordo com medidas

de etiqueta respiratória e distanciamento físico;
- Saída de utentes da lnstituição, para passar o Natal com os familiares.

7

. Solidariedade

. Responsabilidade

. Humanitude e
Educação

. Profissionalismo e
Rigor

. Gooperação e
Trabalho de
Equipa

. Empenho

. Equidade

. Honestidade

VATORES

3
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3.1.1RESPOSTAS SOCIAIS AREA DA INFÂNCIA

CRECHE
No Médio de Utentes:35
No de ssões:1 9

Principa is atividades desenvolvidas

trë\

l".,o\
-i ,?h

wI

. lntegraÇão/Adaptaçãodas crianças - Diversas atividades para promover a integração I
(re) adaptação das crianças na lnstituição;

. Outono - Atividades de Expressão Plástica e Expressão Musical;

. Comemoração do "Dia dos Sustos";

. "Dia da Alimentação"

. Magusto;

. Festa de Natal (apresentação de vídeos na plataforma digital "padlet");

. Comemoração do "Dia de Reis";

. Carnaval - Elaboração de máscaras e desfile na lnstituição;

. "Dia dos Afetos" - Elaboração de murais alusivos ao tema;

. Aniversário da Fundação;

. "Jornal da Fundação"

. "Dia Mundial da Criança" - Atividades de animação na lnstituição;

Devido à pandemia Covid 19, no período de confinamento, algumas atividades foram
desenvolvidas on line.

PRÉ.ESCOLAR -Õ
No Médio Utentes: 50
No de Admissões:13

Principais atividades desenvolvidas

lntegração/Ad aptação das crianças - Diversas atividades para promover a integração I
(re)adaptação das crianças na lnstituição;

o Outono - Atividades de Expressão Plástica e Expressão Musical;
. "Dia da Alimentação";
. Comemoração do "Dia dos Sustos";
. Magusto;
. Comemoração do 62o Aniversário da Farmácia de Alfeizerão - Elaboração de enfeites de

Natal para decorar a árvore da Farmácia;
. Festa de Natal (apresentação de vídeos na plataforma digital "padlet");
. Comemoração do "Dia de Reis";
. Carnaval - Elaboração de máscaras e desfile na lnstituição;
. "Dia dos Afetos" - Elaboração de murais alusivos ao tema;
. Aniversário da Fundação;
. "Jornal da Fundação"
. "Dia Mundial da Criança" - Atividades de animação na lnstituição;

Devido à pandemia Covid 19, no período de confinamento, algumas atividades foram
desenvolvidas on line.

a

8
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CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
No Médio de Utentes: 54
No de Admissões: I
Principais atividades desenvolvidas ffi

lntegração/Adaptação das crianças - Diversas atividades para promover a integração I
(re) adaptação das crianças na lnstituição;

. Outono - Atividades de Expressão Plástica e Expressão Musical;

. "Dia da Alimentação"

. Comemoração do " Dia dos Sustos";

. Magusto;

. Festa de Natal (apresentação de vídeos na plataforma digital "padlet");

. Comemoração do "Dia de Reis";

. Carnaval- Elaboração de máscaras;

. "Dia dos Afetos" - Elaboração de murais alusivos ao tema.

. Aniversário da Fundação;

. "Jornal da Fundação"

. "Dia Mundial da Criança" - Atividades de animação na lnstituição;

Devido à pandemia Covid 19, no período de confinamento, algumas atividades foram
desenvolvidas on line.

Ánee DA INFÂNcIA
UTENTES CAPACI DAD E/LOTACÂO

a

I

RESPOSTA
SOCIAL CAPACIDADE ACORDO

s.s.

MEDIA DE UTENTESA
FREQUENTAR (JAN.

A SET)

Creche 35 35 35

Bercário 10 í0 10

Sala 1 Ano 10 10 10

Sala 2 Anos 15 15 15

Pré-escolar 75 57 54

Sala 3 Anos 25 19 14

Sala 4 Anos 25 19 23

Sala 5 Anos 25 19 17

CATL 80 40

Tempo
Letivo 35

Tempo
Não Letivo 13
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Dia dos Sustos

Dia da Alimentação

lnverno
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Magusto

t
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Natal

Aniversário da Fundação

Semana da leitura

a

t

\*E; 
" as

o
Dia da Criança

Relatório elaborado em 2í de março 2022
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COMUNIDADE
Principais atividades desenvolvidas

. Divulgação do Jornal da Fundação;

. Atividade Dia da Mãei Dia do Paie dia da Família recorrendo às redes sociais

3.1.2 RESPOSTAS SOCIAIS AREA SENIOR

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS
No Médio de Utentes: 43
No de Admissões:9

tÌÈÈ
'.lt

Principais atividades desenvolvidas
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Celebração "Dia de Reis"

Celebração do aniversário da Fundação- lanche convívio
Baile de Carnaval
Celebração da "Páscoa"- Missa

Passeio ao Santuário de Fátima

Celebração "Santos Populares"- Sardinhada Fundação
Celebração "Aniversários" dos utentes
Piquenique Alpedriz
"Queremos estar consigo"- Atividade dinamizada pela C. M. Alcobaça
Celebração do "Dia do ldoso"
Celebração "Magusto"- lanche convívio
Celebração do Pão por Deus
Celebração do Dia Mundialda Alimentação
Celebração do Dia da Bolacha
Aulas de ginástica e de música
Celebração "Natal"- Missa de natal, distribuição de presentes e lanches convívio
Celebração "Ano Novo"- baile de final de Ano

Relatório elaborado em 2í de maíço 2022
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Celebração Religiosa Páscoa lda ao Santuário de Fátima
/f"v

/

.:*
-,,dÉ*ti*Ì4!{pt

Aniversário Fundação

Atividade Câmara de Alcobaça 2x por semana

tslar
ConsiÉo

0s
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Piquenique Alpedriz

Dia do ldoso

Relatório de Atividades e Contas 2021

Dia da Alimentação

Magusto

I

\-tt

Dia do "Pão-por-Deus"Atividade Culinária

Relatório elaborado em 21 de maÍço 2022
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Celebração NatalAula de Música

CENTRO DE CONVíUO
No Médio Utentes: 2
No de Ad issões: 0

COMUNIDADE
Principais atividades desenvolvidas

hr

CENTRO DE DIA
No Médio de Utentes:4
No de Ad missÕes: 0

indeterminado.

sERV|çO DE APOTO DOMtCtLtARtO
No Médio de Utentes: 32
No de Ad issões: 22

indeterminado.

nfu
^

itrürnr
indeterminado.

fr!
nì
>.t
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. DivulgaÇão do Jornal da Fundação;

. Dia da família (atividade recorrendo á aplicação WhatsApp)

Relatório elaborado em 2í de março 2022
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(

3.2 Recursos materiais

(instalações, equipamentos e viaturas)

Principais atividades desenvolvidas

"â

r
a O espaço de jogo e recrei o encontra-se conforme as disposições de segurança requeridas

legalmente.
. Terminadas as obras de melhoramento/alargamento da Lavandaria
. Aquisições:

Triturador lndustrial
Máquina de Lavar loiça

Aquisição de Carro para transporte de roupas limpas ERpl
Aquisição de Caixas para colocação de roupa limpa ERpl
Aquisição de monitor de sinais vitais c/ ECG para Gabinete Médico
Substituição dos sofá/cama da colaboradoras ERpl
Ajudas Técnicas (cadeiras sanitárias) para a área Sénior
Substituição do pavimento dos quartos ERpl
Remodelação do WC colaboradores ERpl

Substituição dos colchões dos berços da Creche
Substituição de parte do pavimento de impacto e toldo do parque infantildo EPE
Substituição do pavimento de impacto e colocação de toldo no parque infantil da
Creche
Remodelação do WC CATL
Remodelação do WC dos colaboradores CATL
Restauro do pavimento do parque de estacionamento EpE

Substituição da Caldeira de abastecimento à lnfância e Cozinha
Aquisição de armários de arrumação para a Lavandaria
Substituição dos ramais elétrico e água de abastecimento á lavandaria e sala
técnica sénior.

eripr
rAtr3.3 Recursos Humanos

A Fundação a 3111212021 é constituída por 76 colaboradores com vínculo contratual e 4 com
contrato de prestação de serviços (médico, enfermeiros, nutricionista.)
No que respeita a professores de atividades letivas e de enriquecimento curricular, as mesmas
foram retomadas em outubro.

De 22 de janeiro a 07 de março foi decretado pelo Governo o encerramento
de escolas e equipamentos de apoio à lnfância.
O mesmo aconteceu a26 de dezembro.
O Conselho de Administração decidiu colocar todos os colaboradores afetos

à lnfância em Lay-off beneficiando assim dessa medida num montante que ascendeu a
21.808,36€, o valor das remunerações relativas ao período de Lay-off foram suportadas

Relatório elaborado em 2í de março 2022
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em 70o/o pela Segurança Social e 30% pela Fundação. A Fundação beneficiou ainda da
isenção de pagamento da Taxa Social Unica.

A nível de Recursos HumanosiPandemia registaram-se as seguintes situações:
JANEIRO:

. 23 Colaboradores afetos à área da lnfância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estiveram em
Lay-off

. 3 Colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho).
FEVEREIRO:

. 23Colaboradores afetos à ârea da lnfância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estiveram em
Lay-off

o 7 colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho).
MARÇO:

. 21 Colaboradores afetos à área da lnfância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estiveram em
Lay-off

o 9 colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho).

1 Colaborador prestou assistência aos filhos devido ao encerramento de escolas e
equipamentos de apoio à lnfância (beneficiaram do Apoio Excecional à Família num total
de 32,16€ (valor da remuneração é suportado em 50% pela Segurança Social e 50% pela
Fundação). A Fundação beneficiou ainda da redução da Taxa Social Única de 22,30o/o parâ
11,90o/o.

DEZEMBRO:
. 21 Colaboradores afetos à área da lnfância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estiveram em

Lay-off (Prolongando-se até 09101 12022)
. 3 Colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho).

O Conselho de Administração decidiu, candidatar-se:

lncentivo promovido pelo IEFP "lncentivo à Normalização da Atividade Empresarial'
que consistiu na atribuição de um apoio financeiro por trabalhador que tenha sido
abrangido, no primeiro trimestre de 2021, pelo apoio extraordinário à manutenção de
contrato de trabalho ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade
na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação normal de trabalho e de
normalização da atividade empresarial, beneficiando de 23.940,00€.
Compensação promovida pelo IAPME "Compensação ao aumento da Retribuição
Mínima Mensal Garantida"em virtude da atualização da retribuição mínima mensal
garantida (RMMG) todas as entidades empregadoras com sede em territorio continental,
com um ou mais trabalhadores a tempo completo ao seu serviço, que a 31 de dezembro
de 2020 recebiam como remuneração base o valor de retribuição mínima mensal
garantida, no valor de €635, ou cuja remuneração base era superior a €635 e inferior a
€665. O apoio corresponde a €84,50 por trabalhador, no caso dos trabalhadores que
auferissem 635€, ou a€42,50 por trabalhador, no caso dos trabalhadores que auferissem
uma remuneração entre € 635 e € 665, beneficiando de 2.239,25€

a

a

a

Os colaboradores com vínculo contratual estão distribuídos da seguinte forma

Relatório elaborado em 2í de março 2022
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Categorias Quant. Categorias Quant.
Ajudante da Ação Educativa de ía
Ajudante da Ação Educativa de 2a

Ajudante da Ação Educativa de 3a
Ajudante de Ação Direta de 1a

Ajudante de Ação Direta de 2a
Ajudante de Cozinha

Chefe de Departamento/Secção
Costureira/Lavadeira
Cozinheiro Chefe
Cozinheiro de 3a
Diretor Técnico
Consultor Jurídico
Educador de lnfância

Escriturário Principal

Motorista de Pesado de Passag.de 1a
Lavadeira

Motorista de Pesado de Passag.de 2a
Porteiro - Prédio Urbano
Técnico Sup.de Educação Socialde 1a

Animador Cultural

Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
Fielde Armazém
Terapeuta Ocupacional
Trabalhador Aux. Serv. Gerais - Cozinha
Trabalhador Aux. Serv. Gerais - Sénior

6
1

4
8

2
3
2

1

1

2
1

1

o

3
1

2
1

2
1

1

5
1

1

4
13

Principais atividades desenvolvidas

Com a Pandemia e as medidas de contingência que a lnstituição adotou com base nas Normas,
Orientações e lnformações da DGS e as medidas que regulamentam o Estado de Emergência, a
lnstituição viu-se impedida de levar à prossecução de determinadas atividades.
No entanto foram concretizadas:

V Comemoração de Aniversários em que os colaboradores aniversariantes presenteiam os
seus colegas com bolos de pastelaria e/ou gelados.

M Tolerância de Ponto no dia do Aniversário.
g Encerramento da lnstituição no dia24 de Dezembro e na Segunda-Feira de Carnaval.g Foram oferecidos pelo Conselho de Administração, à semelhança dos outros anos, as

Amêndoas na Páscoa e os típicos cabazes de Natal.

3.3.1 Formação Profissional

Em 2021 foram realizadas sete ações de formação das quais não estavam
previstas no Plano Anualde Formação.
Com os sucessivos Estados de Emergência regulamentados com medidas restritivas e
impeditivas de desenvolvimento de determinadas atividades económicas, designadamente,
formação presencial.
Com as medidas obrigatórias de distanciamento sociale não cruzamento de pessoas criando
as respetivas bolhas por sector de forma a prevenir o contágio da Covid-19, uma vez que o
país assistiu a um número galopante de mortes nos lares, foi ministrada formação interna no
combate e prevenção à pandemia, pelo Enfermeiro e pela Médica da lnstituição, pelas Chefias
intermédias e outras entidades em regime on-line.

3.4 Patrimonio lmobiliário 
^ 

â
A variabilidade no número de frações disponíveis teve alguma alteração durante o 'ô' E E'

ano de 2021, tendo, à data de 3'l-12-2021, s locados vagos (para restauro geral) FLIIf,-d
e 1 locado já com obra em curso.
Foi investido o valor de cerca de 184.000€ na recuperação do património edificado em Lisboa, e
suportados 176.900€ em Fornecimentos e Serviços Externos (trabalhos especializados,
honorários, seguros, comissão de gestão do património, conservação e reparação, serviço de
limpeza e remoção de lixo, eletricidade, seguros, entre outros), 58.133,00€ em Custos com o
Pessoal.

*[ï*

Relatório elaborado em 2í de março 2022
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O valor obtido com o arrendamento do imobiliário foi de 1.015.385€, superando o valor de 2O2O
em cerca de 17.500€.

3.5 Bolsas de Estudo

Durante o ano letivo 202012021 foram atribuídas 12 Bolsas de Estudo no valor de 120,00€
mensais (outubro a julho) a alunos residentes em São Martinho do Porto que frequentem o
Ensino Superior. A atribuição destas bolsas seguiu o determinado pelo Regulamento lnterno
em vigor.

3.6 Comunidade

Devido ao contexto pandémico não se realizaram atividades de interação com a comunidade.

3.7 Parcerias '.w
Parceiro Âmbito

Câmara Municipal Alcobaça Refeições Escolares com Transporte
Transportes Escolares

Escola Secundária Rafael Bordalo Pinheiro Estágios curriculares
Casa da Cultura de São Martinho do Porto Atividade Ballet Utentes do Pré-escolar
lnstituições de Apoio ao ldoso do Concelho de
Alcobaça Atividades interinstitucionais com séniores

ELI - Equipa Local de lntervenção lntervenção Precoce

Equipa Alcance
lntervenção Precoce

aos Colaboradores em lnte o Precoce
Rastreios gratuitos a Utentes da da lnfância

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários
de S. Martinho do Porto Formação no manuseamento de extintores

Clínica Dentária Baía Ação de sensibilização a Utentes
Utentes e Colaboradores com descontos

Multiópticas de São Martinho do Porto Utentes e Colaboradores com descontos

Children'sWorld Divulgação dos serviços da FMFC
Utentes com descontos

lnstituto Médico Saúde XXI Utentes e Colaboradores com descontos
Farmácia Ascenso Utentes e Colaboradores com descontos
Labeto - Laboratório de Análises Clínicas Económico
Sorri + Utentes e Colaboradores com descontos
Ceeria Estágios e Formação em Contexto de Trabalho
Visão Pioneira Utentes e Colaboradores com descontos
Millennium BCP Económico
Nobis Utentes e Colaboradores com descontos
Crédito Asrícola de Alfeizerão Económico

Agrupamento de Escolas de São Martinho do Porto Atividades lnterinstitucionais e Estágios

Agrupamento 869 de São Martinho do Porto -
Escuteiros Marítimos Atividades lúdicas e recreativas

Relatório elaborado em 21 de matço2022

19



Relatório de e Contas 2

4. lndicadores de Desempenho

I
N.o de atividades que envolveram a familia e/ou

comunidade
no ano letivo 202012021

J

3

2

2

1

1

0

22

0

3o Trimestre

I
'lo Trimestre 2o Trimestre 4o Trimestre

Devido à atual pandemia SARS-COV 2, desde março de 2020, que as atividades foram
restringidas.
Assim sendo todas as atividades apresentadas (5) realizaram-se recorrendo aos meios digitais. A
Meta não foi alcançada.

TAXA DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES POR RESPOSTA SOCIAL

Face ao ano anterior verificou-se uma pequena subida na percentagem de satisfação dos clientes
da lnfância. A meta foi alcançada.
A taxa de satisfação dos Clientes Séniores é de 85%. Comparativamente ao ano transato, a taxa
de satisfação manteve-se. A meta foi alcançada.

TAXA DE SATISF DE COLABORADORES

No de colaboradores =76
No de Questionários recebidos = 38
Do universo da amostra de 76 colaboradores apenas se apuraram 38 respostas.
Conclui-se, assim, que:

Creche - 87%
EPE - 88%

CATL - 78%
ERPI - 91%
cD - 70%

SAD - 81%
cc - 97%

lnfância >84%
Sénior >85yo

Creche - 89%
EPE - 89%

CATL - 81%
ERPI: 90%

CD:79%
SAD:84%
CC:85/o

RESULT,\DO 2020 NtET:\ 202t) RESULTÂDO 202 I

45% 74% >74% 8s%

RESULTADO
2019

RESULTADO 2O2O NIET,\ 2O2I RESULTADO 2O2I

Relatório elaboÍado em 21 de março 2022
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- No presente ano verificou-se um aumento na Satisfação dos colaboradores.
Neste ano, foram respondidos menos 12 questionários do que no ano anterior. Ainda assim, a
taxa de satisfação aumentou e não se verificaram sugestões por parte dos colaboradores.
A meta foialcançada.

1O0Yo

95%

90%

85Yo

8OYo

7íYo

Questionários de Avaliação de Satisfação de
Parceiros

860/o 87o/o 87o/o

2019 2020 2021

Foram auscultados os parceiros da lnstituição, a taxa de satisfação é de 87o/o, igual ao ano
transato, sendo que a meta foi alcançada.

No de reclamações com fundamento

2019 2020

r Soma das reclamações com fundamento

Durante o ano de 2021, não tivemos nenhuma reclamação com fundamento. A meta foi superada.

Taxa de fornecedores de nível A
98o/o

96Yo

94%

92To

9ïo/o

8Bo/o

e6%

84Yo

82Yo

80%

960/o

89o/o

86%

2019 2020 2021

A meta para taxa de Fornecedores nívelA era > 89% e foi superada atingindo os g6%.

1
,5

1 I0,5

0
0

2021

Relatório elaborado em 21 de março 2022
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N.o de não conformidades relacionadas com o Sistema HACGP

Não houve qualquer não conformidade no sistema de HACCP. A meta foi superada.

Plano de manutenção

O Plano de Manutenção foi cumprido na íntegra. A meta foi superada.

N.o de Não Gonformidades ou Reclamações
relacionadas com a higienização das instalações e

Lavandaria
6

4

2

0
1

2019 2020 2021

No ano de 2021, existiu uma reclamação no que respeita aos serviços prestados pelo sector da
Lavandaria. Sucedeu que os números inscritos na roupa, por forma a identificar a utente de SAD,
estavam num tamanho grande o que estragou a Blusa.
A meta foisuperada.

N.O AGIDENTES DE TRABALHO

1 0

B

6

4

2

0

o

6 8

A
2019 I2020

2021

A maioria dos acidentes de trabalho, foram causados pela adoção de posturas desajustadas,
quando da execução de tarefas que exigem o manuseamento de artigos/produtos, equipamentos
ou pessoas mais pesados.
A meta constante do objetivo a atingir foi cumprida.
Verifica-se a necessidade de desencadear as adequadas ações de formação em Movimentação
Manualde Cargas e Prevenção de Lesões Músculo-Esqueléticas.

Relatório elaborado em 21 de março 2022
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N.o DE CRTANçAS ADM|T|DAS pOR RESPOSTA
soctAL EM 2021

rCR rEpE ICATL

22 22

13

lll 6
7 7I I

2019 2020 2021

Este indicador é apenas de monitorização. Consiste na recolha e acompanhamento de dados de
forma a detetar eventuais anomalias, não é alvo de avaliação.

N.O DE CLIENTES ADMITIDOS POR RESPOSTA SOCIAL
SENIOR

25

22

15

10

2019
2020

2021

ICD ISAD IERPI CC

Este indicador é apenas de monitorização. Consiste na recolha e acompanhamento de dados de
forma a detetar eventuais anomalias, não é alvo de avaliação.

20

5

0
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1,60

1,40

1,20

1,00

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00

r2019
t2020
t2021

ilr
EPE

0,87

llr
CR

1,10

0,99

0,89

1,07

0,85

RECEITAS/CUSTOS

ln il,
SAD

1,04

1,30

1,39

ltl
ERPI

0,92

0,84

0,85

rlI
cc
0,14

0,17

0,15

CATL CD

1,15 0,54

0,90 0,55

0,67 0,42

)2019 .2020 .2021

A nível global os resultados por resposta social foram prejudicados pela crise pandémica com
exceção do SAD. De notar que o EPE apresenta uma evolução mínima relativamente ao ano
transato. As restantes Resposta Sociais agravaram os seus resultados.
Meta não superada

EBITDA
€300 000,00

€275746,82

€250 000,00 €241 261,75

€200 000,00

€'150 000,00

€114 226,78

€100 000,00

€50 000.00

2019 2020 2021

A atividade da lnstituição decorreu debaixo de crise sanitária COV|Dlg sendo, portanto, muito
influenciada por esse facto.
Nesse contexto, apesar de não ter existido quebra de Rendimentos a lnstituição obteve um
decréscimo relativamente ao ano de 2020, tanto ao nível do EBITDA, que decresceu 59%, como
ao níveldo resultado líquido, que decresceu 113%.
O aumento dos ganhos obtidos com subsídios à exploração, mensalidades cobradas e rendas de
imóveis não foram suficientes para colmatar a acréscimo de custos.
A meta não foi superada.

€-

Relatório elaborado em 21 de março 2022
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5. Avaliação do Mapa de Objetivos

Utilização do "PADLE" como suporte digital online o
Èoporckrnar contacto entÍe utentes e Íamilias atrarrê de üdeo
chamada o
Afribuifo de bolsas de estudo o
Apoio a coletividades/ grupos sediados na frquesia o

OE6-Prqnoycre imqcm
hdncimrl

Participar nas atividades online prornovidas pela Ciirnara de Alcobaça
Aqulskf,o deSrniltry + @unas o
Manter o uso da cornunicação corn dientes por úa eletrúrka o
Aqutsirf,o de MateÍial Didático o
$rbstituiÉo do piso dos reftitorios e Corredor da lnfiincia o
Substituifo dosTelhads de fibrocimento da lnÍÍincia o
Ívianutenfo do seMço de Atividade e Enriquecimento Currkrrlar
(E gressão Musical e Educação Frsicomotora) o
ÍtlbnutenÉo do sewiço de Atividades extn<rrriçulares (NataÉo e
lnglês, Relanre Ívbditare Bdletl fr
Ofurta de pendas de Natal aos t tentes da lnfiincia o
RemodelaSo doswC CATL o
Aquisifro de Aiudas Técnicas O
Substitnifro do fiso dos quartos ERPI o
ttlanuten$o deo sewiço de 6eleiÍeaÍo o
Aquiskpo de ComputaÍdorp/ Biblloteca ERP| o
Remodelação dos gabinetes : málico, enËrmagErn e fisioteraga o
Construção de uma sala para C.entÍo de Dia e respetivo reftitório o
Resüuturação da Sala de Atividades de Convívio Sárior o
Oftrta de pendas de Natal aos utentes Sénior o
ConstruÉo de Bdneário para Colaboradores da Cozinha e ümpeza

ProposcionarJantar e Cabazes de Natal aos colaboradores o

OES - Grnntl r setiÊfo
dq clirntc c outÍtr p.rtGr

intqrrsedrs

n ianutenção da avaliação de desempenho das pacerias. o
Relatório êlaborado em 2í de março 2022
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Manutenção do sewiço de Medicina e Enftrmagenr

Relatório de Atividades e Contas 202í

o
Manutenção do sewiço de Reolha de resíduos lfraldas e obietos
ortantesf o
Manter a metodologia de seleçlo e anllação de Íomecedorcs (critérios
de seleção, divulgaçâo e periodiddade de avatação). o
Manutenção do sewiço de Consrlbria em Segurança Alimentar o
Manutenção do sewiço de Controlo de pragas o

OËí-Mdhonrr qurtdrdo
dcrorvip

Manutenção do srviço de Recolha e tratamento de eíduos (oleos) o
Manutenção do Paúimónio Lisboa o
Aqursção de toldo para creche o
Aquisição e melhoramento do parque inbrrrático o
AquiSção de bmo corvetor p/ozinha o
Substituição do toldo da lnfrincia EPE O
SubstÍruhão dos telhados de fibrocimento o
ConünuaSo das pinturas extrior do edificio o
eiação de vala técnica (água e deüicidadef de abastecimento à
lavandaria o
Aquisição de Armários/Roupeiros de amrma$o de roupas o

OE3-@nntire
opcncimrlidedades

hfrer*rutuns

Aquisição de Caninho de transpoÍtede caixas c/ roupas limpas para os
quartos o
Manúenção do Plano de Formafo 2021 oOE2- Prornouse forrn1ão

profisimeldos
cobboredorcs Manutenção do senriço de saúde e squrança no trabalho o

Manter o website o
Atualiza@ das comparticipações familiares - infiincia O
Atualização das omparticipações bmiliares - sénior o
l{ovos armdamentos prerristos (propriedades de inyestim€nto) o

OEI - Genntire
Sustenteblilede de

O6enizrfo

Atualização das rendas de propriedads de irwestimento o

o
U
U
o
É.(\

o
t-z
U

U
u
É.
U
U

u
(9

ÉozU
ú.o

o
É.
u
Uz

=L
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6. Análise das Atividades Desenvolvidas e Posição
Financeira e Económica

Relatório Atividades e Contas 2021

Él e
A Fundação manteve em2021o desenvolvimento da sua atividade nas mesmas respostas sociais
em relação a anos anteriores, embora ainda com alguns efeitos da pandemia Covid-19.
A cada resposta social estão associados dois tipos de rendimentos: o rendimento correspondente
às mensalidades pagas pelos respetivos utentes (variável em função do rendimento do respetivo
agregado familiar) e ainda rendimentos correspondentes a subsídios à exploração recebidos no
âmbito de protocolos celebrados com a Segurança Social.
Como habitual, a Fundação beneficia ainda de rendimentos provenientes do arrendamento dos
seus imóveis.
Mantêm-se assim as trêsfontes de rendimento da Fundação: mensalidades dos utentes, subsídios
à exploração e rendas recebidas.
Em 2021, a evolução dessas fontes de rendimento (mensalidades, subsídios e rendas) foi a
seguinte:

Principais componentes de rendimento da Fundaçâo e sua evoluçâo

xm xtm ãn9
Evolução

zÍ2ilnm rÚÚlz$Lg

Prestação de servlços (mensalidades)

Subsídios à Exploração (SeguÍança Social e IEFPI

Rendas recebidas e outros ganhos operacionais

Juroc e rendímenloc símilare:

5{n.419 €

706.5t7 €

1.069.117 €

ut€

4il.897€

657.578€

997.985€

xÌc

529.456 €

5&5.649€

98t.O23€

Ll€.

+7,6%

+7,4%

+7,L%

+267,2't6

-t2,2%

+12,t%

+1,5%

+9,196

Em termos globais, os rendimentos provenientes das 3 principais fontes beneficiaram de um
acréscimo de 22,1o/o relativamente a 2020, tendo cada uma delas contribuído com cerca de 7o/o

de acréscimo.
Quanto à estrutura de rendimentos relativa a 2021, o valor da prestação de serviços, onde se
incluem as mensalidades, representa apenas cerca de 21% dos rendimentos totais, A contribuir
em grande parte para a parcela dos outros rendimentos, encontram-se em primeiro lugar as rendas
recebidas a contribuir com 47o/o dos rendimentos, logo seguidas dos subsídios à exploração a
contribuir com 31% dos rendimentos totais

Estruhrade Rmúmcntoc

1851 6,Ê6,18

-- -_F{ro354,00

I Prestação deServips I'1 Outros Rendimenbs

Relatório elaborado em 2í de março 2022
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De acordo com o gráfico abaixo, ao nível da estrutura de gastos do ano de 2021, continua
destacar-se a rubrica de gastos com o pessoal, com um peso correspondente a mais de metade
dos gastos totais da atividade. De igual forma, os gastos com as depreciações e com
fornecimentos e serviços externos mantêm alguma expressão (cada uma das rubricas representa
cerca de 15% e 22% do total de gastos da atividade, respetivamente). O custo de matérias
consumidas desceu quase 1,5o/o êtrt relação ao ano de 2020.

Esfuutua deca*oõ

Custo da mercadoria vendida e matéria consumida 235 t0!rÁ3

FornecÌmentos e serviços s1a 5,4c,77

Gastos com peseod

Outros gastos epedas to 75LÍt

Gastos de depreciação e ,to3 64{t 95

- 
N2.,

&

Estrutua de Gasftoc Ferccntrnl

lÍ'ãllõÍo

2L9lS{t

r:i'l"uor:"T."ffi0,1i:*ndidarSï.'"ï;:iii.ï*,,
* lilrilïentos 

eserviloe Gastos dedepreciação eamorliação

Na sequência do exposto, a Fundação apresentou, do ponto de vista económico,
comparativamente aos anos anteriores os seguintes valores de EBITDA (Rendimentos antes de
Depreciações, de Gastos de Financiamento e de lmpostos) e Resultado Líquido:

28
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Resultado tÍruido

2019 2020 2021

Relatório de Atividades e Contas

EBITDA

24126l,75

114226,78

2019 20to 2021

Quer o resultado líquido do exercício, quer o EBITDA, registaram um decréscimo relativamente ao
ano de 2020, na ordem dos 1 13% (- í 63 mil€) e dos 59% (- 162 mil€), respetivamente.
Este facto teve a principal contribuição dos seguintes fatores:

r Agravamento dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos em cerca de 148 mil€,
sendo de destacar um aumento do consumo de eletricidade em cerca de 26 mil€, de
combustíveis em cerca de 14 mil€ e um maior gasto com reparações em valor próximo dos
97 mil€.;

Agravamento dos gastos com o pessoal em cerca de 168 mil€, resultante de ajustamentos
salariais;

Por outro lado, o agravamento em 2021 do prejuízo obtido foi contrariado pelos seguintes fatores:
. Aumento da receita proveniente das mensalidades cobradas aos utentes em cerca de 36

mil€;

. Aumento do valor de subsídios à exploração recebidos em cerca de 49 mil€;

Aumento de rendimentos recebidos relativos a rendas de imóveis em cerca de 71 mil€

Por análise ao gráfico seguinte, verifica-se que a Fundação detém uma situação patrimonial
perfeitamente sólida, com uma autonomia financeira de 97%.
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Embora sem alteração na situação patrimonialem termos globais, registou-se em2021, de acordo
com a NCRF no 7, a afetação à conta de resultados transitados, no valor de € 259.969,36,
correspondente às depreciações do ano de 2021 praticadas sobre o excedente de revalorização
referente às propriedades de investimento (reclassificadas em 2016 como ativo fixo, de acordo
com a Portaria 201812015).

De forma resumida, podemos verificar no quadro abaixo os principais componentes do Balanço
da Fundação e sua evolução:

ESTRUTURA DO BALANçO

Ativo não corrente

Ativo corrente

13 272 050j2
423 933J6

Total ativo 13 695 883,28

97 o/o 13 409 913,43 96 %

3To 511692,12 4%:

13 921 605,55

Capital Próprio, 13 334 168,56ì

Passivo não corrente 0,00

Passivocorrente 361714,72

roratcapit", rË::'jlr: í3 6es 883,28

97 % 13 624 956,67 ) 98 %,

o% 0,00 o%
3 o/o 296 648,88 2 %

13 921 605,55

7. Proposta para aplicação de Resultados

No período econÓmico findo em 31 de dezembro de 2021, a Fundação Manuel Francisco Clérigo
reallzou um resultado líquido negativo no valor de € 288.720,51. Propomos a aplicação deste
resultado em Resultados Transitados.

8. Expetativas de Futuro
Embora com menor expressão, graças ao avanço do processo de vacinação, a pandemia
gerada pelo COVID-19 continua a ter um impacto mundial, afetando, ainda, vários sectores da
economia, com efeitos diretos e indiretos provocados pela doença como, por exemplo, o sector
do turismo, dos transportes e de grande parte dos serviços.

Os riscos de novas vagas são agora menores, esperando-se um alívio das medidas restritivas
com impacto na recuperação económica mundiale na redução das desigualdades sociais.

No entanto, o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia, que recentemente se iniciou, ameaça
afetar as economias ocidentais, particularmente, na Europa e nos Estados Unidos. As
consequências económicas já se fazem sentir no curto prazo, prevendo-se o seu agravamento
nos médio e longo prazos.

A instabilidade já verificada nos mercados financeiros, que tentam acomodar o efeito das
sanções económicas aplicadas à Rússia, somam-se as perspetivas de subida consistente de
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preços nas commodities - gás, petróleo, cereais, minerais e outros. Mas não é só na inflação
relativa a esses produtos. Espera-se inflação incorporada nos produtos em geral, na

distribuição e venda comercial, podendo agravar a situação dos consumidores, de todos os
países do mundo.

A consequência da subida dos preços - acelerada por esta guerra - poderá obrigar as
instituições financeiras a reavaliar suas políticas de concessão de crédito às economias e os
Bancos Centrais poderão rever a sua política de compras de dívidas dos Estados que, a
reduzir-se, irão, com certeza, agtavar o custo do financiamento, por via do aumento dos juros.

A Ucrânia é um dos maiores produtores e exportador de cereais para a Europa perspetivando-
se, durante o período do conflito, não conseguir produzir estes alimentos, acentuando a

escassez mundial destes e conduzindo a um maior aumento de preços.

Ao nível do gás natural - que vem da Rússia através da Ucrânia - poderá haver ataques aos
pipelines, cortes ou sabotagens, podendo comprometer o fornecimento à indústria da Europa
central e ocidental, condicionando, assim, a capacidade operativa das empresas.

Deste modo, e uma vez que este conflito tem tido e continua a ter um impacto social e
económico muito significativo, o Conselho de Administração espera implementar todas as
medidas que considera necessárias e adequadas para minimizar potenciais impactos, em linha
com as recomendações das entidades competentes.

A crise económica provocada pela pandemia e por esta guerra não alterou a natureza dos
desafios da lnstituição. No entanto alterou o grau de urgência da sua maioria, tendo adensado
a complexidade de outros.

Sem esquecer a sua matriz social e solidária, a FMFC alinhará a estratégia de forma a garantir

a sustentabilidade financeira.

A otimização de recursos é fundamental no contexto vigente, devendo a instituição orientar-se
no sentido dos ganhos de produtividade e da eficácia, não esquecendo a exposição a riscos
que carecem de permanente identificação, avaliação, acompanhamento e controlo. lmpõe-se
uma cultura organizacional, de governo e controlo interno, bem definida e normalizada, na qual

os recursos humanos da FMFC terão um papel influente.

O quadro de investimentos da FMFC perfilado para 2022 atenderá a aspetos evolutivos do

sector, dirigindo-se à melhoria dos seus processos, ao reforço das competências dos seus
colaboradores e à implementação de soluções de apoio à atividade, sempre salvaguardando
a proteção dos seus ativos.

Anexos: Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Resultados por resposta Social,
Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa e Anexo às
Demonstrações Financeiras.

Ata n Á f\ \ O outu, 4L&92o_eZ Ata no 2+ 7. Dutu,_4_fu_ü_2o.&

Aprovação CA: Aprovação CF:

FUNDAçÃO
MANUEL

FRANCISCO
CLÉRIGO{\F
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Balanço - (modelo para ESNL) em

3L-L2-202L
(montantes em euros)

Manuel Francisco

L3 263 762,75

I287,37

t3 40L 640,29

1 308,16

6 964,98

L3 272O5O,L2 13 409 913,43

34 728,2L

L44 183,57

12 457,29

L6 828,27

215 635,82

34 892,96

136 622,08

3 776,29

15 909,86

320 490,93

423 833,16 srt 692,L2

13 695 883,28 13 921 605,55

22r 759,57

2787 782,42

9 878 842,04

734 505,04

(288 720,51)

22r 759,57

2 653 969,54

10 138 811,60

736 572,64

(126 156,68)

13 334 168,56 13 624 956,67

90 4t2,72

51 595,50

2r9 706,54

38 613,26

35 299,36

222736,26

3617t4,72 296 648,88

361714,72 296 648,88

15

9;10

4

5

6

9

L4

9

14

T2

9

4i5

B

13 921 605,55

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Oúros créditos e ativos não correntes

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Fundos

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

Total do ativo

Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais

Ativo corrente

Inventários

Créditos a receber

Estado e outros entes públicos

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Passivo

Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e oúros entes públicos

Outros passivos correntes

13 695 883,28

2020202',
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2021

(montantes em euros)

Francisco

500 3s4,09

706 5L7,06

72 437,04

(235 809,43)

(578 556,77)

(1 341 981,s0)

3 550,56

1 068 467,86

(80 516,s1)

464 897,43

657 577,73

57 857,60

(239 541,11)

(430 755,42)

(L r74 342,06)

(2r 0L4,70)

L45,62

997 996,95

(37 07s,22)

tt4 462,40 275746,92

(403 tr0,9s) (401 903,s0)

(289 178,55) (126 156,68)

693,66

(23s,62)

(288 720,51) (126 156,68)

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Oúros rendimentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciaçõesrgastos de financiamento e

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do

4i5

9

7

7

7

B

6

7

10

(288 720,51) (126 156,68)

RENDIMENTOS E GASTOS
20202021

NOTAS
PERIODOS

14223de Ad
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TOÌA.

2 335 074,í9 €

2:l:}5074,10 €

35 66t,83 €

499 4,05 €

- 1 215171,20€

61 í4?,07 €

v[&na n

€

15,?9 €

2 549,34 C

- 7657€

1,87 €

í7,58 €

tsa& ca

49 002,68 €

49 002,84 (

6 488,49 €

- 219 387,1 í €

- í9680€

" 2646ô2,57€

3 525,40 €

Ouft3

€

€

16,35 €

€

€

I 301,97 €

Frcpflaeoat oa

í 029 838,84€

I 029 838,8i1 €

126,3? €

177 072,29 e

€

s í33,64 €

27 í6JAe

C.ntlnú Sochl.

€

e

E

€

€

Ínnrpd ÉeoLr

6 552,65 €

6 552,65 €

E

€

€

€

€

Fd. R.íalt&a

37 915,53 €

3? 9l 5,5:t €

340,44 e

90,00 €

€

Canhcow.

3 945.1E €

3 945,18€

€

9í,29 €

24 25a,21 e

1 179,20 C

sAD

188 329.84 €

r88 329,6.4 €

3 9S,68 €

533,24€

80 40í,79 €

I 108,84 €

C.ntF Dl.

28 334,40 €

28 $/r,/€ C

70,60 €

'I 595,90 €

56 628,79 €

1 2í2,í0€

ERPI

568 371,70 €

568 3?íJ0 C

18 776,83 €

6í í99,87 €

. 408 4í0,57 €

24,65 €

CAÍL

52 954.1't €

52 s54,1 I í

930,45 €

6 637,2í €

. 477A1,22€

5 893,95 €

PlÚ.EacoLr

íg8tí4,í1 c

25 164,27 e

. í23 507,ô2 €

2102,76 e

198 6í8.11 €

2 612,43 e

Cõch.

171 211,15e

l7t 2íl,l5a

2349,75ê

5 í07.18 €

- í5í 384.86€

I 199,9 €

IOTAL OE RENDIT'ENTOS D€ EXPLORÁçÃO

;usto dãs Mercadoriâ3 Vend. e Con3um.

:ornocimento3 e Sediços Exl€mos

DEMONSTRAçÃODE RESULTADOS POR RERSPOSTA SOCIAL / SETORES

(POR RESPOSTA SOCIAL E OUTRAS ATIVIDADES)

€l- 09 192,65 €

I- 348 952,28 €

l- 2467ì8e

I- 35 ss3,24 €

14 704,40 €

11 704,40 C

1 256,?0 €

'l 256.70 €

2 039,95€

€

€

2 039,95 €

€

€

€

€

8 6,16,43 €

€

€

I &16,43 €

62 389,25€

50 8?6,95 €

€

11 512,30€

í38.01 €

138,01 €

e

€

. 18 107,25 € I 1n ssz,zo el. 8 652J7 € l- 41 12s,28 €

. 18 10?,25 € l" í58 84?,8? € I. ? 066,24 € I 36 2?3.38 €

€ l. i5 035,8s € I" 't 233,6í € I" 3 ?00,82 €

€ l- 27o7,4sel- 3s2,s2€ l- I ísí,s8€

24 r9s,9r € l- 79 7s3,19 €

21 72A,7O a l- 70 üA,27 e

2 457 ,21 a l- 1 233,61 €

€ l- 7 90í,31 €

:USÌO COM N ÂTVIDSES OE SUPOR'E

:ozinhâ

-âvandrria
y'iatuËs

2 2ãr 6l l,?9 €2 564,t €,a?e 350,í7 €2 5t5.02 t284 948',lS €a8 aç,,(t €62819,69425 666,7l €1351m33€s8 150J6 CGcl 00ia,l 2 €70 350,08 €233 írao,Z? €102 2t?,í4€DE GAsTO8 OE É(FLORAç^O

1t4 462,40 €2 584,5? €430 356.,í9 €2 575,02 €?64 890J1 €€24904,16 €21 721.59 €53 209,51 €39 825,36 €97 632,42ê26 395,97 €34 522.16 €21 025,99 €

402 99r,35 €

#,06 €

235,62 €

3 828.56 €2? 038,'f 6

44,06 €

235,62 €

19 134,47 ê319 380.57 €€

€

€

€

€

€

92,45€

€

3,15 €

€

€

€

€

€

1 455,17 a

€

€

20 464.95 €

€

€

2 415,24 €

€

e

3 812,{ €

€

e

4 964,38 €

€

sáatoiReveB&3 dê Depreciagão e AmoÉ.

Juros 6 glstos similaEs supoÉãdos
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U,/Demonstração das Alterações nos Fundos patrimoniais do periodo findo em

31-L2-2021
(montantes em euros)

Fundação Manuel Francisco

t3624956,67

(2 067,60)

(206r$o)

(28a 720,s1)

(29275,4,5'4)

13 334 168,56

13 624 956,67

(2 067,60)

(2067,601

(2a8 72O,s1)

(292754,s4)

13 334168,56

(126 156,618)

126 156,68

126 156,68

(288 720,s1)

(292754,54)

(28E 720,51)

7365r2,U

(2 067,60)

(2 067,60)

734 50t04

t0 138 811,60

(259 96e,s6)

(2s9 969,s6)

9e7A84.4í'4

2 653 959,54

133 812,88

133 812,Aa

27A7 7A2,42

22L159,57

22L759,57

3

rosrçÃo nonÍcro oo penÍooo zorr e

alrenrções to neniooo

Cutras alterações reconhecidas nos fundos
latrimoniais

7

nesurrnoo úquroo oo peniooo 8

RESULTADOINTEGRÂL 9=7+8

oneuções cou rNsrrrulDoREs No
PERIODO

t0
nosrçÃo ro rru oo penÍooo tolr
6+7+8+10

Ajustamento
s / outras
variações

nos Íundos
patrimoniais

Resultado
líquido do

período

Total dos
Fundos

Patrimoniais

DESCRIçÃO Fundos Reservas de
Excedentes

revalorízação
Total que nax)

controlam

fnteressesExcedentes
técnicos

Resultados
transitados

Administração
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Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em
3L-12-202t

(montantes em euros)

Fundação Manuel Francisco Clérigo

r
t3 753 180,95

(2 067,60)

(2067,6í')

(126 1s6,68)

(Lza 224,2A)

L3624956,67

13 753 1A0,95

(2 067,60)

(2 067,6íJ)

(126 1s468)

(124224,2a)

t3 624956,67

(ta734L,O7)

187 347,01

LA7 34'-,07

(126 1s6,68)

(L2a224,2e)

(126 1s6,68)

73864/',24

(2 067,60)

(2 067'60)

7365r2,il

10 398 781,16

(259 969,56)

(2s9 969,s6)

10 138 811,60

2 581 341,05

72 628,49

72628,49

2 653 969,54

221759,57

221759,57

3

rosrçÃo ro rúcro oo penÍooo zoro

elremções no reniooo

lutràs alterações reconhecidas nos fundos
)atrimoniais

RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO 3

RESULTADO INTEGML 4=2+3

orr3rÇõrs com rNsÍrrurDoREs No
PERIODO

5

PostçÃo ilo FrM Do peniooo zozo

6=1+2+3+5

2

Excedentes
de

revalorização

Âjustamento
s / outras
variações

nos fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do

período

Total dos
Fundos

Patrimoniais
DESCRTçAO Fundos Reservas Total que não

controlam

InteressesExcedentes
técnicos

Resultados
transitados

de Administração o t4223



/r9 vffitììhw Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESNI) do periodo findo em

31-12-2021
(montantes em euros)

Fundação Manuel Francisco

499 336,47

754 577,00

r 334 328,20

439 497,75

688 190,28

I t78 72r,42

(1 589 568,73)

733 521,82

(856 046,91)

264 9t0,85

2 4tL,39

1 011 083,80

44,06

743 805,62

235,62

, ,ru,rr]
l

(104 855,11)

7 62t,80

(L 427 4L3,95)

722 0L5,74

(705 398,21)

t62 059,27

1 891,09

968 514,0,

11,5(

804 575,1t

5 587,02

16,L7

5 570,8!

104 747,81

320 490,93 215 743,tt

Recebimentos de clientes e úentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

Outros recebimentos/pagamentos

Flrxos de caixa das afividades operacionais (1)

Pagamentos respeitantes a:

AtÌvos frxos tangíveis

In vestim entos fi na n ceÌ ros

Recebimentos provenientes de:

Outros ativos

Juros e rendimentos similares

Fluxos de caixâ das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de Íinanciamento

Recebimentos provenientes de:

Doafies

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

10

4

215 63s,82 320 490,93

20202021
NOTASRUBRICAS

PERIODO
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As DEMoNSTRAçõrs FTNANcETRAs

Fundação Manuel Francisco Clérigo
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ANEXO DO ANO DE 2021

í,

Fundação Manuel Francisco

1- Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Fundação Manuel Francisco Clérigo
Sede social: Rua Manuel Francisco Clerigo

S.Martinho do Porto
Instituição Particular de Solidariedade Social

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1, Referencialcontabilísticoutilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de
Normalização Contabllktica(SNC), as qu.ais contemplam as Bases para a Apresentação de-Demonstrações
Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticás de Relato
Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as normas contabilisticas e de relato financeiro

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade
As demonstraçõ.es financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a paftir dos livros e
registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípioi coniabilísticos g"ratrente 

-
aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu
recebimento ou pagamento' As quantias de rendimentos atribuíveiõ ao período e ainda não recebidos ou liquidados
são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao
período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréicimos de gastoí 

- -

- Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações
financeiras' A Entidade não definiu qualquer critério de materialidãdã para efeito de apresentação das demonstrações
financeiras.

- Compensação
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de
balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo nem
nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de2O2L são comparáveis com
os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e eros
3'1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data
são refl ectidos nas demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de a

de Administração
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ANEXO DO ANO DE 2021 Fundação Manuel CIérlgo

- Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por
imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha recta em conformidade
com o período de vida útil estimado para cada classe de activos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes activos são consideradas como gasto no período em que ocorrem.
As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são
capitalizadas no item de activos fixos tangíveis.

Os activos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item
de "activos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por
não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de activos fixos tangÍveis são determinadas pela diferença
entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do activo, sendo
registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas",
consoante se trate de mais ou menos valias, respectivamente.

- Activos intangíveis

À semelhança dos activos fixos tangíveis, os activos intangÍveis encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respectiva NCRF, na
medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam
controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

Os gastos com investigação são reconhecidas na demonstração dos resultados quando incorridas. Os gastos de
desenvolvimento são capitalizadas, quando se demonstre capacidade para completar o seu desenvolvimento e iniciar
a sua comercialização ou uso e para as quais seja provável que o activo criado venha a gerar benefícios económicos
futuros. Quando não se cumprirem estes requisitos, são registadas como gasto do período em que são incorridos.

As amoftizações de activos intangÍveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo
método da linha recta em conformidade com o respectivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os
períodos de vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de activos intangÍveis, sem vida útil definida, não são calculadas amoftizações, sendo o seu valor objecto
de testes de imparidade numa base anual.

- Imposto sobre o rendimento

Entidade com atividade isenta de IRC

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é
inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de
inventários. Os bens alimentares doados à instituição são registados também aos seu valor de mercado.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de
eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as
mesmas reflictam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários
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4 - Ativos fixos tangíveis

4.!. Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Investimentos em curso:
. Av. Elias Garcia, 163
Prumada Montante de água - Orçamento 13.484,50€ C/IVA
Coluna Montante de gás - Orçamento 20.073,60€ C/IVA
Cobeftura - Orçamento 76.961,10€ C/IVA
. Avenida Mouzinho de Albuquerque L4, 40 Esqo - Orçamento 33.702,61€ C/IVA
. Rua Luis de Freitas Banco, 6 - coluna Montante Elétrica - orçamento 33.456,70€ C/IVA

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobeftos bancários são incluídos na
rubrica "Financiamentos obtidosi expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram conveftidos
com base na taxa de câmbio à data de fecho.

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal,
que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes
da actividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido hquido do Imposto sobre o Valôr Acresceniado (IVA),
abatimentos e descontos.

Obse|ou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é
provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido
su bstancia lmente resolvidas.

os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim
do período a que dizem respeito.

osjuros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o
montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidaáe. Os dividendos são reconhecidos na rubrica
"Outros ganhos e perdas llquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o
subsídio venha a ser recebido e de que a Entidadecumpre comtodos os requisitoJ para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento activos fixos tangíveis e intangÍveis, estão incluídos no
item de "outras variações nos capitais próprios". são transferidos numa base sìstemática pa-ra resultados à medida
em que decorrer o respectivo período de depreciação ou amortização.

os subsídios à exploração destinam-se à cobeftura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são
reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independintemente áo momento de recebimento
do subsídio.
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Terrenos e
Descrição recuÍsos

naturais

--

Vald bruto no lnÍcio

Depreciações acumulada5

s€ldo no lníclo do psíodo

VâÌ1.9õ6 do Fêríodo

Total dêeuhentG

Àquisiçõe em primeira mão

T&l diminuiçõÉ

Depreciações do psiodo

Abat6

200 308,76

200 308,t6

sâldo no Ílm do p6fuo

EdiÍìcios e
outras

consbuções

-

17 908 432,63

4 844 533,25

13 o(Ít 899,:t8

(167 698,:t4)

33 702,99

33 702,99

351 965,64

351 965.64

Equipamsto Equipamento Equipamento :quipammtos Adiantamento'básico 
detransporte adm;nistrativo biológicos uuÜosAri Arl mcurs sAFT lolAl

-------E

8t6 242,17 y3 211,03 58 {90.97 75 346,18 41 894,@ t9 432931,74

733 435,98 tI 26,45 57 137,32 74 918,45 6 031 291,{5

71 806,19 2t 9s0,58 1 353,6!i 12r.73 41894,00 13401 640,29

7 Ot t67 (219S0,s8) (4es,03) Ltt,37' 45242,t1 (15' gn,s)

35 401,44 195 806,,12 264 910,85

35 401Í4 195 806,42 264 910,85

24363,77 21 950,58 495,03 13,37 402 788,39

27 9ú,17 21950,58 495,03 t3,37 4o23t,79

455,60 455,60

Vald bÌuto nô fin do Fttuo

Èpelaç&s eúnuladas no
frn do Ftiúo

1s0 56431

12896 2ot O,l

18 E2 69,93

5 1 48,89

78 8,13,86

825 601,94

746 758,ú

343 2lZtÌJ

343 212ü

858.62

g m1,9,

57 14j35

4t4p6

75 346,18

74 931,82

(1s0 s6431)

87 136rtt

87 13611

1326176475

19 82 311,92

6 418 549,12

200 308,76

2ü 38,76

Quadro comparativo

Descrição
Terrenos e Edilìcios e
*;;;- ãi";; ' Equipamtrto Equiparento Equipamento :quipamentos 

Outros AFT Afi sn curso Adiantarcnto 
TOïAL

nanrrdrs consnucoes básico de úansporte administÍahvo blológicos s AFï

-----------

Vald bruto no lnício

Deprealações acumuladas

Sâldo no lnÍcto do pdíodo

v.dsgôË do pêíodo

Totâl d.àumdtoÊ

Âqulslçõ6 em primeka mão

Outr6 aumentG

Totãl dlmlnulçõÉ

Depreciações do períDdo

Abãt6

Ouhas dlmlnuiçõ6

mras bãdêrâft|ãs

sâHo m ím do pcrfio

200 308,76

200 308,76

200 30a,76

200 38,7ó

17 805 696,07

4 505 087,76

13 300 6{rEÊr

(236 708,93)

2t 6A2A5

2t 82,44

0.01

3,í9 486,81

w 271,60

1 178,38

36,83

9t 095,43

793 X9,20

7 18 637,84

74 6t'.,36

(2805,17)

22674,91

m 93,74

2 03t,17

25 480,08

ã 480,08

93 211,03

N 374,25

11A42,78

(22 892,20)

22 492ì20

22 892,20

17 799,35

17 799,15

2a 09t 65

115 190,08

115 190,6

ú 672,17

58 116,29

2 s56á8

(1 202,83)

4 tt3,0t

4 í3,01

s 745ìU

3 938,48

1 m7,36

79 066,20

78 625,10

4\to

(tt,37t

13,37

13,37

19 300 08,38

s 6s8 u\24

üt 641 1ót,1,t

(239 527,8s)

16,1 090/45

t62 0s9,27

2 031,18

,t03 618,30

.t00 595,73

I 178,38

I 844,t9

(91 09s,43)

Vàlq bnto no frm do Frbdo

@túìaçfts runulàda, no

t3 063 dt9,38

17 W 432,63

4 814 533,25

71 80419

805 242,17

733 435

0,00

21 950,58

34 ZZAt

32126,45

1 353,6:i

I 19492

57 137,r

427,73

E 346 18

74 91445

41 894,00

41 89'N

0,00

13,401 640,29

19 432931,74

6 ü1 291,45

5 - Ativos intangíveis

5'1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

5.1.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

<.
de Administração
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Descrição

r--
TOTAÍ; ATIVOS
ttÌÍaflclvas

Anúiz4fus tumuladas
totais no fiin do peidlo

vDÂ únL rnDEFrNrDÂ

sâldo no início do p€ríodo

Valü líquido no Íìm do
perfudo

vrDA úftt DEaMDA

Vâlq bruto no lnício

Amütizações ôcumuladas

Sâldo m l.íclo do p.Ìfuo

VàÌlãçõ€ do pãíodo

Totãl dê aunehtG

Ámqtizações do p6Íodo

Tobl dihlhulçõ€

Saldo m flEl do pcÌfuo

Trespasse
Projetos

desenvolvime
nto

Progrãmas de
computador

Propriedade
industrial

Outros ativos
inEngíveis TOTAL

III

J2 mZ67

32 nZ67

Ativos
intangíveis

Adiantamento
s at.

(
em curso Intãngíveis

-
32 UZ67

32 mZ6)

I 308,16

1 308,16

32 ú7,67

30 @9,s1

I 30A,16

(r 308,16)

32 67,67

30 ó99,s1

I 308.16

(1 308,16)

1 308, 16

I 308,16

6 - Inventários

6'1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada

O inventário encontra-se mensurado pelo seu custo de compra, o qual inclui, além do seu preço de compra, todos os
gastos adicionais de compra, assim como descontos comerciais e abatimentos.
A instituição recebe regularmente bens alimentares doados. Os mesmos são valorizados a custo de mercado. Estes
bens são destinados a serem distribuidos diretamente à população,

6.2. Quantia escriturada de inventários

Descrição

rr-
APURÁI'IENTO DO CI'STO
DAS MERC. VEÍ{DIDAS E
üaT, cot{suMtDAs

lnvmtári6 iniciais

Cmpras

Rülaslíicàdo e regulariação
de lnwntári6

ÍnvdÌáíi6 flnais

llercãdorias Total Período
Mat. Primas e

Subsid.
Mercadoriãs
Per. Antsior

Mat. Píim. e
Sub. Ptr.
Antffior

-

Tobl Per.

AnteÍior
I-

CGtodâs hscâdoriàs
vúdldãs e màtérias
corehHãs

34 A92,56

234 561,05

I 81,63

34 723,21

235 809,43

34 892,96

234 563,05

1 04t,63

34 728,21

23S 809,43

14 373,16

259 392,63

668,28

34 892,%

239 541.11

t4 373ì16

259 392,63

668,2a

34 892,96

}t9 5rtl,11

otJTRAs tilFoRÌ{açõEs

7-Rendimentosegastos

7.L. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro
seguinter

c.

Conselho de Adm inistração
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Descrição Valor Peíodo V. Período Anterior

Prestação de seruieos

Juros

Outros réditos

Tobl

500 354,09

44t06

I 069 117,46

r 569 515,61

464 897,43

11,50

997 985,45

1 462 894,38

7.2. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição Valor Penbdo V. Período Anterior

Seruiços especializâdos

Trabalhos 6pecializâdos

Publicidade e propaganda

Honorários

Comissões

Conseryação e reparação

Outros

MateÍiais

Feramenbs e utensílios de dggaste rápido

Material de escritório

Arügos para oferb

Outros

Energia e tluidos

Elebicidade

Combustívei s

Água

Desloeções, sbdas e Eansport6

Deslocações e estadas

seruiç06 diversos

Rendas e aluguers

Comunicação

Sequros

Contencioso e notariado

Umpua, higiene e conforto

Oufos seryiços

Totãl

335 760,89

57 884,03

196,80

38 609,35

44 833,00

r93 515,22

722,49

24 223,65

5 921,52

6 L44,92

2 08ï,L7

10 076,04

144 957,O9

58 22L,22

60 089,15

26 646,72

4 37Atl7

4 378,L7

69 236t97

15 332,38

7 42O,!t

31 331,88

4 L40,60

4 968,03

6 043,97

57A556,77

232607,47

s3 963,38

22L,49

40 043,91

41740,34

96 589,15

49,20

26 9s&88

6 308,17

I 108,74

1 936,32

10 605,65

103 922,90

32 272,6t

46 251,58

25 398,7L

4 6A4,4L

4 6M,41

62581,76

13 001,59

8 855,26

28 070.85

15,00

4 345,36

8 293,70

13Or5SA2

I - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

8.1. Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Os subsídios à exploração concedidos pelo Governo respeitam a comparticipação da Segurança Social referente à

ação social da Instituição e do apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional referente a estágios.
Os subsídios ao investimento concedidos pelo Governo respeitam a apoio concedido pela Segurança Social referente à
ampliação do edificio.
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Descrição
Do Estado -
Valor Total

Do Estado -
Valor

Imputado
Período

-

2 06',60

Outras Ent.-
Valor Total

-

Outras Ent.-
Valor

Imputado
Período

-

subsídlc ao lnv6dmento

Para ativoG fixo6 tangíveis

EdiÍícios e outras construções

Pàra ativos inbngíveis

Para outras natursas de atircs

SubsÍdlos à exploraÉo

valor d6 ÍeembolsG efehrãdos no
perÍodo

De subsídos ao investimento

De subsídos à exploração

Total

103 375,26

103 375,26

to3 375,26

2067,60

2 067,60

698 895,26 69889126

8O2270ì52 700 962,86

,62tr80

7 62Lì8O

7 62'.,80

7 62t,AO

Quadro comparativo:

Para aüvG Íixo6 tangíveis

Edifícios e outras constsuçõe9

PãÍa âtivos intangívels

Para ouúas natursas de ativos

Subsídlos à exploraÉo

valor dos teembolsos efehJados no
perÍodo

De subsídos âo investimento

De subsídos à exploração

Total

Período

- -

2067,60

2 067,60

2 067,60

649 043a35 649 04385 8s34Á8

75241A,6L 651 110,95 8 s3438

Descrição
Do Estado -

Valor Totel

-

103 375,26

to3375'26

ro3 375,26

Do Estâdo -
Valor

Imputado
Outras Ent.-
Valor Total

Outras Ent.-
Valor

Imputado
Período

I s34F8

8 534,38

9 - Instrumentos financeiros

9.1. Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos
patrimoniais, conforme quadro seguinte:

A conta doações, incluída nos Fundos patrimoniais, ascende aC663.070,44 com referência a 31 de dezembro de
202t

r-
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ffiìF-.w
Descrição

Capital

RsultadG bansibdos

Excedênts de revalorizãção de advc
Íixo€ tangíveis

Reâvaliações decormts de diplomas legais

OuFas wÌiações nc capibis própÌi6

Subsídios

Doações

Totâl

Saldo inicial

r-
221759,57

2 653 969,54

t0 138 811,60

10 138 811,60

736572$4

73 502,20

663 070,44

13 751 113,35

Débitos Créditos

126 156,68

259 969,56

259 969,56

2067t6O

2 067,60

259 969,56

388 193,84 259 969,5ó

Saldo Final

-

221759,57

27A7 7A2,42

9 878 842,04

9 878 842,04

734 505,04

7t 434,60

663 070,44

13 622 889,07

9.2. Ajustamentos de valor reconhecidos no período em instrumentos financeiros não mensurados ao justo
valor

9.2.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:

Descrição ffi'"n::: ïft"',,:';'fi v"r::,llïdo iïí:ï::' iï;lï"ï' varor Líquido
períççll pqríodo tsenooo Antsior Anterior Ps. Anterior

--r--ËË-

DMdas a r(eber de cllent6 3 550,56 (3 550,56)

Oukõ dfudas à íeceber 2l Ot4,7O 2'Of4,7O

Instíumento6 de capltal
próprlo e dtrc tftulG

Outras pêrdas pd lmparidade
m ôU6 Íìnôncehc

Totãl 3 550,56 (3 550,56) 2tO!4,7O 21O!4]O

9.2,2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Existe um valor referente a clientes em mora de 58.996,12, relativamente ao qual se encontra registo de perda por
imparidade.

Descrição

-

RelãtivG a procssos de insolvência e
ÍecupeÌação

Reclamadas judicialmente

Em moÌa:

Há mais de seis mess e até doze meffs

Há mais de doze mess e até dezoito mss

Há mais de dezoito e até únte e quabo meses

Há mais de vinte e quatro mess

Total

Valor Período

50 405,74

5 327,3I

14 202,26

6 884,28

23 991,89

50 405,74

V. Penbdo
Anterior

-r 4t393,25

8 23L,22

2 84L,00

2 294,76

28 026,27

41 393,25

9.3. Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade,
rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

A rubrica "clientes e utentes" inclui:
Dívidas de clientes relativas às rendas dos imóveis no valor de € 5.759,49
Dívidas de utentes relativos às respostas sociais da instituição no valor de € 1s.664,76
Dívidas de outros clientes no valor de € 3.938,46

Existem valores de utentes à guarda da Instituição que se encontram refletidos em outros credores no valor de
25.387,93

ho de Administração
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Aüvos flnanceiros:

Clientes e utentes

Outrâs contãs a receber

Passlvc Ínancelrc:

Fornecedores

Oub-ds contas a pagar

Ganhc e pêrdas líquidc!

De ativos Íìnanceiros

De passlvos Íìnanceiros

Rendiment6 e gâstos deturct

De ativos íÌnanceiros

Descrição
Mensurados ao

justo valor

-

It4ensurados ao
custo

amortizado

-

l"lensurados ao
custo

-

zotL79,69

84 358,83

118 820,86

310 r19,2,l

90 412,72

219 706,50

(3 183,54)

(3 597,s2)

413,98

44106

44,06

Imparidade
acumulada

-

(58 996,12)

(s8 996,12)

Reconheciment
o Inicial

-

203 t?9,69

84 358,83

118 820,86

3r0 119,22

90 4L2,72

219 706,50

G 18,54)

(3 s97,52)

413,98

tu,06

44,06

10 - Beneficios dos empregados

10.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

No Médlo de
Pessoas

-

Descrição

Pesgoas ao seruiço da emprsa

Pessoas r€ínuneradas

Pessoas não remuneradas

Pssoas ao seryiço da empÍesa por tipo
horário

Pessoas a ternpo completo

(das quais pessoas rsnunsadas)

Pesoas na tempo parcial

(das quais pessoas reÍnuneradas)

P6soas ao seruiço da emprsa por sexo

Masculino

Feminino

Pssoas ao seruiço da emprsa afetãs a
taD

Prestadores de seruiços

Pessos colocadàs por âgências de
babalho tempoÍário

83,0O

78,00

5,00

78,00

78,00

78,00

83,00

7,00

76,00

No de Horas
Trabalhadas

-

136 857,00

135 977,00

880,00

135 977,00

135 977,00

135 977,00

136 857,00

7 841,00

129 016,00

No Médlo de
Pessoas Per.

Anterior

-

87,00

82,00

5,00

82,00

82,00

82,00

82,00

5,00

77,00

No de Horas
Trabalhadas
Per. Anterlor

-

129 821,00

128 181,00

I 640,00

128 181,00

128 181,00

128 181,00

128 181,00

7 816,00

120 365,00

LO,2.

8,00 2229.OO 1O.00 2269,OO

Divulgações relativas a membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão

Os membros dos órgãos da direção e conselho fiscal não são remunerados.

10'3. Benefïcios dos empregados e encargos da entidade

de Administração
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ANEXO DO ANO DE 2021 Fundação"w
Descrição Valor Período V. Período Anterior

Gast6 com o pessoal

RemuneÍações do pessoal

Encargos sobre as remuneraçõs

Seguros de acidentes no Fabâlho e dGnças
proÍissionais

OutÌs gast6 com o pssGl, dos quais:

- fomação

I 341 981,50

I 090 548,89

207 554,39

13652,72

30 225,50

798,80

Lt 434\06

96L572,12

181 348,50

12275,93

19 145,51

922,75

11- Acontecimentos após a data do balanço

11.1. Outrasdivulgações

Acontecimentos após a data de Balanço em3IlL2l202L

O confinamento geral decretado pelo Conselho de Ministros prolongou-se até 09 de janeiro, com as seguintes
implicações no funcionamento da Fundação Manuel Francisco Clérigo:
. Area da Infância
- Fecho de todas as respostas sociais
- O Conselho de Administração decidiu manter em Layoff, todos os colaboradores afetos, com exceção da Diretora
PÍagógica que esteve sempre em teletrabalho; Em 10 de janeiro iniciaram as aulas.
. Area Sénior
- A resposta social Centro de Dia, mantém-se só a funcionar com o serviço de distribuição de refeição no domicílio;
Em relação ao pessoal, e segundo levantamento efetuado pelo Depaftamento de Recursos Humanos extraem-se os

seguintes dados:
]ANEIRO:
O Conselho de Administração decidiu manter todos os colaboradores afetos à Infância em Layoff, até 09 de janeiro,
beneficiando assim dessa medida um total de 4 309,84. A Fundação beneficiou ainda da isenção de pagamento da

TSU referente ao mesmo período.
. 23 Colaboradores afetos à área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estão em Layoff total.
. 10 Colaboradores estiveram de baixa médica (doença natural/direta/profissional) - os dias de baixa são
remunerados pela Segurança Social. A Segurança Social também assume os encargos com os duodécimos do subsídio
de Natal nas ausências de longa duração (superiores a 30 dias).
. 7 Colaboradores estiveram em Isolamento profilático - os dias de Isolamento são remunerados pela Segurança
Social.
. 1 Colaboradora encontra-se em licença de maternidade.

FEVEREIRO:
. 8 Colaboradores estiveram de baixa médica (doença natural/direta/profissional) - os dias de baixa são remunerados
pela Segurança Social. A Segurança Social também assume os encargos com os duodécimos do subsídio de Natal nas

ausências de longa duração (superiores a 30 dias).
. 9 Colaboradores estiveram em Isolamento profilático - os dias de Isolamento são remunerados pela Segurança
Social.
. 1 Colaboradora encontra-se em licença de maternidade.

MARÇO:
. 8 Colaboradores estiveram de baixa médica (doença naturaUdireta/profissional) - os dias de baixa são remunerados
pela Segurança Social. A Segurança Social também assume os encargos com os duodécimos do subsídio de Natal nas

ausências de longa duração (superiores a 30 dias).
. 9 Colaboradores estiveram em Isolamento profilático - os dias de Isolamento são remunerados pela Segurança
Social.
. 1 Colaboradora encontra-se em licença de maternidade.
O Layoff encontra-se liquidado na sua totalidade.

12 - Divulgações exigidas por diplomas legais

ho de Administração
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l2'1. Informação por atividade económica

Descrição Atividade CâE
I

-

Total

-

Vdìdú

PÉtaçõ6 defliço3

Conph5

FohÉlmeit6 ê cflkos
dtems
CrEto dai msc.dorls
vqdidàs ê mât{íh3
@NhHãr
I'htdÍias prlms, subsidlárhs e
de con$mo

Gaatc com o péloàl

tìem unerãçõ6

O(tr6 gast6

Atlvc fix€ tangfueb

Võlü líquldo Rnal

Total das aqubiçõ6

(dó quals edlíícl6 e @tras
Eonstruções)

Adlçõ6 no período de aUE
il cut$

Prcprl.d.dêr dê
lN6tlmento

500 354.09

234 563,05

574 536ì77

235 80913

23s 809,43

I :14198t50

1 @0 5.t8,88

25r 432,61

500354,09

234 563,05

sra 5s6,77

235 809,43

235 88,43

r 341981rs0

I (B0 5,t8,89

251 432,61

13 263 762,75

264 910,85

33 702,9

195 86,42

t3 263 762,75

264 910.85

33 702,9

195 86,42

Quadro comparativo:

Descrição

Vúds

PGtàçôÉ de isvlçor

Atividade CÂE

L

-
4Q A97,43

259 39463

4:to 755,42

zr9 541,11

239 541,11

t174342p6

1 572,12

u2 769,94

Total

-
464A97,13

2s9 192,63

13O 755,42

239 541,11

239 541,11

t t74342,06

t 
'n,p

212 7@t9

Comphs

FoÌnÉimento3 ê6dkos
dtettu
Cdo d.s hÉcsdoil-

@rchldas

l4atérias prlmas, subddtáÌias e
de aon$mo

Gast6 com o ps$àl

Rfluneraçõ6

Ortr6 gôstos

ÂtivG íx6 tângíveb

Vdd líquldo ílnal

Total das aqulsiçõ6

(dõ quals edfici6 e @tÊs
cdstruções)

Adiçõ6 no período de ãtiE
il cut$

PEpriedâdes dc
iN6timdrto

13 .tol 640,29

162 0s92t

2t 682,4

115 1m,@

13 401 640,29

162 059,27

21 682,44

115 190,@

12.2. Informação por mercado geográfico

de Administração
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Vendas

PÍestações de seruieos

Compras

Fornecimentos e seruiços extemos

Aquisições de aüws Íìxos tangíwis

Rendimentos suplementars:

0utros rendimentos suplmentares

Descrição
Mercado
Interno Comunitário

Extra-
comunitário

-

Total

500 354,09

234 s63,0s

578 556,77

264 910,85

1 573,13

I 573,13

500 354,09

234 563,05

578 556,77

264 910,85

1 573,13

I 573,13

Quadro comparativo:

Descrição Total

Vendas

Prestações de seryiços

Compras

Fornecimentog e serviços externos

Aquislções de aüvos ÍÌxos bngíveis

Rendimentos suplemenbres:

Oubos rendimentos suplmentars

Mercado
Interno

-

464 897,43

259 392,63

430 755,42

162 059,2-l

2 Orr,97

2 0tL,97

Comunitário
Extra-

comunitário

464 897,43

259 392,63

430 755,42

162 059,27

2 0LL,97

2 0LL,97

13 - Outras divulgações

13.1. Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos
resultados

Reclamações e ações judiciais em curso, litígios intimados ou pendentes, impostos adicionais, liquidados ou propostos
para liquidação relativos às propriedades de investimento.
Descrição do litígio:
. Dossier 11.603 - Contra Anabela Coelho e outro Processo executivo para pagamento quantia cefta Divida de

rendas;
. Dossier 13.360 - contra Luis Filipe Neves Belo de Morais- Processo executivo para pagamento quantia certa .

indemnização;
. Dossier I3.7L9 - contÍa Olga Assunção Rodrigues Matos Sanches - Procedimento Especial de Despejo (Balcão
Nacional do Arrendamento);
. Dossier 14,028 - contra João Paulo Sousa Silva Gaspar;
. Dossier L4.029 - contra Mercearia Estrela Fátima Lda;
. Dossier 14,030 - contra Ana Teresa Gonçalves Cabrita Nunes e outros- Processo parra pagamento quantia cefta -
Divida de rendas;
. Dossier 14.031 - contra GOOD ROAD Indústria & Construção SARL - processo para pagamento quantia certa -
Divida de rendas.

Valor proposto da ação:
. Dossier 11.603 - valor da execução: L3 644,45€;
. Dossier 13.360 - valor da execução: 7 346,97 €;
. Dossier L3,719 - valor da execução: Lt 292,60 €.;
. Dossier 14.028 - valor da execução: 11 030.04 €;
. Dossier L4.029 - valor da execução: 2745,20€;
. Dossier 14.030 - valor da ação: 6 234,5I Ê;
. Dossier 14.031 - valor da ação: 16 904,58 €,.

Outras Divulgações Relevantes

O Pedido de Autorização de Alteração Estatutária foi deferido pela Conselho de

de Administração
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ANEXO DO ANO DE 2021 Fundação Manuel Fra Clérlgo

Ministros, tendo a Instituição sido notificada, pelo Ofício n.oIlL434l202|ISGPCM, datado de 21de julho de 2021.
Nesta sequência, a Alteração Estatutária foi, também, registada pela Direção Geral da Segurança Social por
averbamento n.o 3, à inscrição n.o 58/82, a fls. 118 e 118 verso e 119 do Livro n.o 1 das Fundações de Solidariedade
Social, bem como, Publicada no Portal da Justiça, a 23 de setembro de202L

Atualmente, aguarda-se a designação de novos membros, pelas entidades competentes, por forma a solicitar o
completamento de dados da Instituição junto da CRC de Lisboa, e o posterior registo da Alteração Estatutária.

Processos Administrativos e Judiciais,

Reclamação apresentada ao Senhor Secretário de Estado da Presidência de Conselho de Ministros por Gonçalo
Manuel Clérigo, perante a qual a Instituição foi notificada na qualidade contrainteressada.
A 12 de janeiro de 202L, a Instituição foi notificada, pelo ofìcio n.o U4712022/SGPCM, do indeferimento da
reclamação.

Corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, Unidade Orgânica I, o Processo L499|2L7BELRA - Ação
Administrativa - do Autor Gonçalo Manuel Meca Clérigo, na qual é Ré a Presidência de Conselho de Ministros e
Contrainteressado a Fundação Manuel Francisco Clérigo, que já apresentou a sua Contestação.
Aguarda-se o ulterior desenrolar do processo.

Proposta para aplicação de Resultados
No período económico findo em 31 de dezembro de202L, a Fundação Manuel Francisco Clérigo realizou um resultado
líquido negativo no valor de€288,720,51. Propomos a aplicação deste resultado em Resultados Transitados.

14 - Impostos e contribuições

L4.L. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Não Aplicavel

Descrição

Imposto sobre o rendimento

Retenção de impostos sobre rendimentos

Imposto sbre o valor acrescenbdo (IVÂ)

Conbibuições para a Seguranç3 Social

Outras tíibubções

Totãl

Saldo Devedor
Saldo Devedor Saldo Credor Período

--.........4IjSIiL

Saldo Credor
Período
Anterior

-
0,44

220,10

L2 236,75

L2457,29

7 r6L,59

21 75t,47

22 450,74

231,70

51 59t5O

0,44

r 098,47

2 677,38

t176,29

5 208,26

9 LO7,40

20 767,38

2L6,32

35 299,36

15 - Fluxos de caixa

15.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Descrição

Caixa

Depósitos à ordem

Outros depósitos bancários

Total

Saldo inicial

-

r 203,52

99 287,4L

220 000,00

320 490,93

Débitos

-

554 148,61

2 354 639,87

30 000,00

2 938 788,48

Créditos

554 970,04

2 438 673,55

50 000,00

3 043 643,59

Saldo Final

382,09

15 253,73

200 000,00

215 635,82

Quadro comparativo:

de Administração
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ANIXO DO ANO Dt 2021 Fundação Manuol

Descrlção Saldo inlclal Debitos Créditos Saldo Flnal

--
-

1 250,00 560 994,38 561 040,86 1 203,52

54 493,11 2726 617,52 2 681 823,22 99 287,41

160 000,00 270 000,00 210 000,00 220 000,00

2A5743,1t 355?611,90 3452864,08 320 490,93

Calxa

Depósitos à ordeÍn

Oubos depósitos bancáíos

Tot l

de Administração
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Certificação legal das Contas

REIATO SOBRE A AUD]TORIA DAS DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Fundação Manuel Francisco Clérigo
que compreendem a demonstração da posição financeira em 31de dezembro de 2021 (que
evidencia um total de balanço de 13.695.883 euros e um total de fundos patrimoniais de
13.334.169 euros, incluindo um resultado líquido negativo de288.72leuros|, a demonstração
dos resuhados por naturezas, a demonstração dos resuhados por resposta social a
demonstração das alterações nos fundos patrimoniais e a demonstração dos fluxos de caixa
relativas ao ano findo naquela data.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da FundaSo Manuet
Francisco dérigo em 31 de dezembro de 2021, e o seu desempenho financeiro e fluxos de
caixa relativos ao ano findo naquela data, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema
de N ormalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria (lSA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Reúsores Oficiais de Contas. As
nossas responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos
independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é sufìciente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.
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Conforme referido nas notas anexas às demonstrações financeiras, no capítulo das
"Perspetivas futuras", o recente conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia ameaça afetar as
economias ocidentais, nomeadamente, com a crescente instabilidade dos mercados
fìnanceiros e o acentuar da pressão na subida dos preços da energia e das mercadorias em
geral (que já se tinha começado a sentir com a pandemia COV|D.19). Assim, a Entidade deverá
aferir os potenciais impactos desta situação na sua atividade operacional e nas
demonstrações fi nanceiras futuras.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas
demonstrações fi nanceiras
O órgão de gestão é responsável pela:

- Preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade
de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor
Não Lucrativo adotadas em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística;

- Elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a

preparação de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devido a fraude
ou a erTo;

- Adoção de polÍticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e
- Avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando

aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das
atividades.

O órgão de fìscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação
da informação financeira da Entidade.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e
emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de
segurança, mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA
detetará sempre uma distorção material quando exasta. As distorções podem ter origem em
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fraude ou erro e são consideradas materaais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavelmente esperar que anfluenciem decisões económicas dos utitizadores tomadas com
base nessas demonstraçôes financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as lSA, fazemos julgamentos profissionais e
mantemos ceticismo profissional durante a auditoria e também:

ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeirat
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que
respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada
para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção
material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção materiat
devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,
falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

Obtivemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o
objetivo de conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia do controto interno da
Entidade;

- Avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das
estimativas contabilísticas e respetivas divulgações feitas pela Gestão efetuadas de acordo
com a Norma Contabilística e Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo
adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;

Concluímos sobre a apropriação do uso, pela Gestão, do pressuposto da continuidade e,
com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada
com acontecimentos ou condições que possaÍn suscitar dúvidas significativas sobre a

capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que
existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as
divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas

divulgações não sejam adequadas, modifìcar a nossa opinião. As nossas conclusões são
baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém,
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas
atividades;

Avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras,
incluindo as divulgações, se essas demonstrações financeiras representam as transações e

os acontecimentos subjacentes de forma a atingar uma apresentação apropriada nos
termos da Norma Contabilística e Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo
adotada em Portugal através do Sistema de Normalização;
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Comunicamos com a Gestão, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante
do relatório de gestão com as demonstrações financeiras.

RETATO SOBRE OUTROS REQUISITOS TEGAIS E REGUTAMENTARES

Sobre o relatório de gestão
Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos tegais e
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Coimbra, T de abrilde 20

José Oliveira San - SROC no 332

Representada peta DÊ
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FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLEzuGO

Rua Manuel Francisco Clérigo
2460-666 São Martiúo do Porto C.A.E.: 85100 N.LF.: 500885729

df45

1- o actual Conselho de Administragão foi empossado no dia 18-03-2017 sem
qual descoúece a forma como foram designados e distribuídos os cargos

4
Folha

a presença do signatário, o
desta Administração e a

17

ATA N." 1110

Aos 21 dias do mês de abril de 2022, pelas 14h30 horas reuniu na sua sede, o Conselho de Administração
da Fundação Manuel Francisco Clérigo em São Martinho do Porto, com a presença dos seguintes
administradores: MaNUEL FERNANDo BAETA Do VALLp-DovrNcuES, TRrsrÃo oa CuNu,q. oa StlverRa
MoNrpNpcRo CARVALHATs E Joequrv AUGUSTo DA coNCErÇÃo clpruco

ORDEM DE TRABALHOS

PoNTo I-rNICo - APRovAÇÃo no RELATORIO DE ATTVIDADES E coNTAS Do ANo 2021 :. . ..
O Conselho de Administração tomou boa nota do conteúdo da Ata no 272, da reunião do Conselho Fiscal
de 18 de abril de2022, que emitiu parecer favorável e do Relato sobre a Auditoria das Demonstrações
Financeiras emitido por José Oliveira & Sandra Simões, SROC, Lda que conclui que o Relatório de
Gestão foi preparado de acordo com as leis e regulamentos aplicáveis em vigor e a informação nele
constante é coerente com as demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções
materiais
Cumpre-nos referir que o valor do EBITA foi de €,114.226,78. O Resultado Líquido foi de €288.720,51
negativos, consequência de depreciações anuais, decorrentes de uma reavaliação dos ativos efetuada em
2010. Verificou-se um agravamento dos resultados face ao ano anterior, dado que apesar de se ter
praticado uma política de rigor na gestão, não puderam deixar de ser efetuados gastos inevitáveis tais
como um aumento salarial de €30 a todos os colaboradores para além de outras atualizações salariais,
tendo ainda de se fazer face aos aumentos verificados nos custos da alimentação, energia elétrica e
combustíveis. As receitas das rubricas principais tiveram um aumento de cerca de €155.000 que não foram
suficientes para compensar o aumento de custos nas principais rubricas de cerca de €315.000.
DECLARAÇÃO DE VOTO: O Vogal, Joaquim Õterigõ, apresentou uma declaração de voto que se
transcreve "Joaquim Augusto da Conceição Clérigo, Administrador do Conselho de Administração da
Fundação Manuel Francisco Clérigo, designado por sentença transitada em julgado, vota contra as
deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração de 2110412022 pelos seguintes
motivos

legitimidade dos seus membros, para o efeito;
2- Suscitam-se fundadas dúvidas, ao signatário, sobre a legalidade da tomada de posse do actual Conselho
de Administração face aos Estatutos vigentes
Neste contexto, considerando que:.
a) os assuntos da ordem de Trabalhos, sujeitos a deliberação, extravasam
a (i)legalid ade na constituição deste Conselho de Administração ;.

os meros actos de gestão

:::::
b) as deliberações tomadas na presente reunião podem ser passíveis de impugnação, pelos motivos supra
mencionadosl,...
Voto contra o ponto único da presente agenda, requerendo a transcrição integral da presente declaração de
voto na respetiva ata n.o 1 1 10.........
20 de Abril de2022
Administrador da Fundação Manuel Francisco Clérigo
Joaquim Augusto da Conceição Clérigo.

, por sentença judicial (
:i::i:i::ïi:ï:i:Ì

Assinatura
ESCLARECIMENTO DE PRESIDENTE E TESOUREIRO: Perante a Declaração de Voto, apresentada
pelo Vogal, na reunião de Conselho de Administração de 21 de abril de 2022, cumpre-nos esclarecer o
seguinte:. . .

A Junta de Freguesia de São Martinho do Porto em duas ações judiciais movidas contra a Fundação
Manuel Francisco Clérigo, solicitava que "o Conselho de Administração em exercício terminasse as suas
funções, sendo constituída nova Gerência" ..rì

T tllllt DADTA
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Rua Manuel Francisco Clérigo
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ATAS Folha

Tendo a Fundação Manuel Francisco Clérigo sido absolvida, resulta desse facto não haver lugar à
constituição de nova Gerência, mas sim à integração no atual Conselho de Administração em exercícú, do
membro designado 

-pela 
Junta de Freguesia bem como do membro designado pela Câmara Municipal de

Alcobaça, que não foi integrado em tempo oportuno, já que se aguardú a deóisão da açãojudiciai, cujo
objeto de litígio tiúa a ver com a substituição ou não de mernbros demissionários, não"prevista nos
Estatutos.
A formalização da integração, e não tomada de posse, dos referidos membros, bem como a atribuição
dos respetivos cargos, por votação, situação perfeitamente legal, foi efetuada em reunião de Conselho de
Administração convoc ada para o efeito, no dia 18 de març o de 2017 , como consta da Ata respetiva.
Este Esclarecimento deverá ser integralmente transcrito na ata da reunião de Conselho de Administração
de 21 de abril de 2022.
Assinaturas. . . ...
Não havendo mais assuntos atratar deu-se
Tendo sido posto à votação, foi o Relatório e

Joaquim Clérigo, e vai a presente ata

por terminada a reunião às 15h00

Administração...

l8

Contas aprovado com dois votos a favor e um voto
ser assinada pelos membros presentes do

contra do Vogal,
Conselho de

?O Presidente

O Tesoureiro
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