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Relatório de Atividades e Contas 2020

EDITORIAL

O Conselho de Administração da Fundação Manuel Francisco Clérigo, em cumprimento das

normas legais, apresenta o Relatorio de Atividades e Contas referente ao ano de 2020.
O 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 intervenção empenhada prestada pelos

78 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 especiais, devidas à pandemia provocada pelo Covid-19 em que se desenvolveu a

atividade.

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 € 2T5.746,82 e o resultado

líquido tenha sido negativo de € 126.156,68, consequência de depreciações anuais, decorrentes

de uma reavaliação dos ativos efetuada em 2010.

Verifica-se uma franca recuperação do Resultado Líquido face ao ano transato em cerca €
61.700,00, que é demonstrativa do acerto da política de rigor prosseguida na gestão.

Considera-se ainda ser da maior relevância, devendo merecer uma preocupação permanente,

refletir sobre a sustentabilidade da Fundação, desenvolvendo iniciativas e adotando medidas

tendentes à concretização desse objetivo.

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

D Atividades que envolveram a família e a comunidade > 12

) Taxa de satisfação de utentes

o lnfância >84%

o Sénior 2 92o/o

F Taxa de satisfação de colaboradores > 45%

D Taxa de satisfação dos parceiros > 86%

F Número de reclamaçÕes com fundamento < 1

F Taxa de fornecedores nívelA 289o/o

) Sistema de HAACP (segurança Alimentar) não conformidades = 0

F Plano de Manutenção de lnstalações e Equipamentos = jeOo/o.

F Serviços de Limpeza e Lavandaria não conformidade < 1

F Taxa de eficácia da formação = 100%

D Taxa de colaboradores com 40h ou mais de formação > g%

> N.o de acidentes de trabalho < 6

D Receitas vs Custos > 1

(ü*
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q-- 
â> EBTTDA >241.261,75€

O ano de 2020, foi um ano atípico uma vez que a Pandemia do coronavirus Sars-Cov-2, também

conhecido por Covid-19, que assolou o mundo, também nos afetou.

Desde Março de 2020 fomos confrontados com vários Estados de Emergência Nacionais,

regulamentados, bem como com medidas restritivas de liberdades e direitos dos cidadãos, e ainda

com medidas de encerramento de várias atividades económicas.

Assistimos ainda a um número de mortes galopante, afetando principalmente os Lares de 3a ldade.

Vimo-nos obrigados a elaborar Planos de Contingência muito exigentes e com regras muito

restritas, de acordo com normas/orientações/informações da Direção Geral de Saúde, que

passámos a ter de cumprir imperiosamente.

O medo e a ansiedade tomaram conta de todos nós.

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

os nossos utentes.

Pelo facto de este ano ter sido muito desafiante e nos ter obrigado a reinventar, algumas metas

ficaram para trás e ou suspensas.

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

possível alcançar os resultados obtidos, apesar das circunstâncias anormais por todos 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.
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1. lntrodução

O presente relatório tem por objetivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2020, 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 17 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 Taxa de satisfação dos colaboradores
5 Taxa de satisfação dos parceiros
6 N.o de reclamações com fundamento
7 Taxa de fornecedores de nívelA
I 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 Taxa de eficácia da formação
12 Taxa de colaboradores com 35h ou mais de formação no ano n
13 N.o de acidentes de trabalho

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

OES - 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 instalaçôes 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 financeiros viáveis

2020 Objetivo Operacional
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,ç'q14 N.o de crianças admitidas por Resposta Social
15 N.o de clientes admitidos - Sénior por Resposta Social
16 Receitas vs Custos por Resposta Social
17 Resultado do Exercício - EBITDA

Estes refletem as ações assumidas paru a concretização da estratégia adotada.

Os indicadores adotados para além de serem 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 sete dos dezassete 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 Clérigo desenvolve a sua atividade na Freguesia de São Martinho

do Porto conforme Estatutos aprovados em 1 de março de 2010.

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 quilómetros da sede do concelho e a 45 quilómetros 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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2.2 Organograma

A estrutura organizacional é a que se apresenta seguidamente:

2.3 Constituição dos Orgãos Sociais

Conselho de Administração

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

Conselho Fiscal

o Presidente: Dr.a Alzira Vicente Mendonça Henriques
. Vogal: Dr.a Maria Rosa Baptista de Sousa Domingues
. Vogal: Dr.a 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.

LIGA DOS ATIIGOSCONSELHO FISCAL

QUALIDADE

coNsELH0 DE ADiltNtSTRAçAo

AREA SOCIAL sERVrç0s DE APotO

Li mpeza

Cozinha

Segurança
Al i m entar

Sêguranç
ContÍa

Incêndios
Segu[ança no

TÍabalho
Contabilidade

Form açào Armazém

Aprovisionamenlo

Compras

TransporteTesouraria
Pré-Escolar

Secretariado
CentÍo de DiaCreche

Estrutura
Residéncial
Para ldosos

Serviço de
Apoio

Domiciliário

Bolsas de

Estudo

Atendimento,
Açào Social

Centro de
Convivio

PatÍimónio
lmobiliário

Gestào de
lmóveis

Serviços de Ação
Social:

Famíliae
Comunidade

Ajuda
Alimentar

{FEAc)

lnstalaçôese
Equipamentos

Recursos
Humanos

Sewiços
Administrativos

lnfânciae
Juventude:

Crianças e Jovens

Lavandaria
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A Fundação Manuel Francisco Clerigo assume ainda, o compromisso de cumprir com
os requisitos legais e normativos aplicáveis, bem
eficácia do seu Sistema de Gestão de Qualidade

2.5 Missão, Visão e Valores

como lhorar nuam a

MtssAo

3. Atividades desenvolvidas e Resultados obtidos

3.1 Respostas Sociais

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito mundial, declarada pela Organização

Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 202Q, bem como à classificação do vírus como

uma pandemia, no dia 1 1 de março de 2020 e de forma a assegurar a contingência para a

epidemia SARS-COV-2, bem como evitar a transmissibilidade da doença COVID-19, o

Presidente da Republica decretou sucessivos Estados de Emergência regulamentados

com medidas restritivas da liberdade e direitos dos cidadãos e medidas de suspensão e

encerramento de várias atividades económicas, discutidas e adotadas pela Presidência de

Conselho de Ministros.

Ì.r'Ì.1 rl, + ".'tnf 
z i t'\'.-J

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.

Solidariedade
Responsabilidade
Humanitude e Educação
Profissionalismo e Rigor
Cooperação e Trabalho de Equip
Empenho
Equidade

Honestidade
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"nffi'"r"n,o
No caso do sector social e solidário do ao

estabelecimentos de ensino Pré-escolar e equipamentos que desenvolvem Respostas

Sociais de Creche e CATL (a vertente das atividades), de Centro de Convívio e de Centro

de Dia, a patir de 16 de Março por tempo indeterminado.

A Fundação Manuel Francisco Clérigo encerrou no dia 1610312020 as respostas Sociais

Creche, Pré-escolar, CATL, Centro de Dia, Centro de Convívio.

A Resposta Social Centro de Dia manteve-se em funcionamento com a distribuição da

refeição diária de 2a feira a sábado.

No mês de março foi atribuído 50% de desconto na mensalidade e nos meses de abril e

maio as mensalidades foram ajustadas ao serviço prestado.

Relativamente aos utentes que suspenderam os serviços usufruíram de uma redução de

80% na mensalidade.

Em relação à Creche, Pré-escolar e CATL, o Conselho de Administração decidiu atribuir

uma redução de 50% na mensalidade referente ao mês de março e nos meses de abril e

maio foi atribuída uma redução de 80% na mensalidade.

As atividades da lnfância foram retomadas a 1 de Junho e voltaram a ser interrompidas a

22 de dezembro sendo atribuída uma redução de 50% nas mensalidades.

3.1.1RESPOSTAS SOCIAIS AREA DA INFÂNCIA

CRECHE
No Médio de Utentes:35
No de Admissões:14

.ttrr'ì
u vtÉ \--z
-dCRE HtPrincipais atividades desenvolvidas

o 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;

. Comemoração do " Dia dos Sustos"'
o "Dia da Alimentação" - Atividades com a Estagiária de Nutrição;
o Dia de São Martinho;
. Natal - Atividades de Expressão Plástica, Expressão Musical e entrega de presentes;
o Comemoração do "Dia de Reis" - Atividades de Expressão Plástica e Musical
o Carnaval - Elaboração de máscaras e desfile na lnstituição;
. "Dia dos Afetos" - Elaboração de murais alusivos ao tema;
o AniversáriodaFundação;
o "Jornal da Fundação"
o "Dia Mundial da Criança" - Atividades de animação na lnstituição;

PRE-ESCOLAR
No Médio de Utentes: 55
No de Admissões:11

Principais atividades desenvolvidas r Íf

2020

a

a

lntegração/Adaptação das crianças - Diversas atividades para promover a integração /
(re) adaptação das crianças na lnstituição;
Outono - Atividades de Expressão Plástica e Expressão Musical;

Elaborado a2410512021



e Contas 2020

Comemoração do " Dia dos Sustos";
"Dia da Alimentação" - Atividades com a Estagiária de Nutrição;
Dia de São Martinho;
Natal - Atividades de Expressão Plástica, Expressão Musical e entrega de presentes;
Comemoração do "Dia de Reis" - Atividades de Expressão Plástica e Musical
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;

Relatorio de
^,''q1t.'

8ru-ê

a

a

CENTRO DE ATIVIDADES DE TEMPOS LIVRES
No Médio de Utentes: 45
No de Admissões: 6

Principais atividades desenvolvidas
. lntegração/Adaptação das crianças - Diversas atividades para promover a integração I

(re)adaptação das crianças na lnstituição;
r Outono - Atividades de Expressão Plástica e Expressão Musical;
. Comemoração do " Dia dos Sustos"'
o "Dia da Alimentação" - Atividades com a Estagiária de Nutrição;
o Dia de São Martinho;
. Natal - Atividades de Expressão Plástica, Expressão Musical e entrega de presentes;
. Comemoração do "Dia de Reis" - Atividades de Expressão Plástica e Musical
o Carnaval - Elaboração de máscaras e desfile na lnstituição;
o "Dia dos Afetos" - Elaboração de murais alusivos ao tema;
o Aniversário da Fundação;
r "Jornal da Fundação"
o "Dia Mundial da Criança" - Atividades de animação na lnstituição;

Ánen DA tNFÂNcrA
DE/LOT

RESPOSTA
soctAL CAPACIDADE

ACORDO
s.s.

MEDIA DE UTENTES
A FREQUENTAR

(JAN. A SET)

Creche 35 35 35

Bercário 10 10 10

Sala'1 Ano 10 10 10

Sala 2 Anos 15 15 '15

Pré-escolar 75 57 55

Sala 3 Anos 25 19 20

Sala 4 Anos 25 19 15

Sala 5 Anos 25 19 20

Tempo
Letivo

25
CATL 80 40 Tempo

Não Letivo 20
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K

Outono

"Dia da Alimentação"

Dia dos Sustos

\
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ç

Magusto

Natal

"Dia de Reis"
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Aniversário da Fundação

IIffi

3.1 .2 RESPOSTAS SOCIAIS AREA SENIOR

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS
No Médio de Utentes: 43
No de Admissões:10

Principais atividades desenvolvidas

IIHgIII ffi

Jornal da Fundação Edições No1 1 de fevereiro/202O e No12 de agosto/2020

JORNÀL a.
Fundação

JORNAL o"
Fundação

INDICE

a,ì

rtrt,,,

. Celebração "Dia de Reis"

. "Gala Sénio/'- Cineteatro Alcobaça
o Celebração do Dia dos Afetos
. Celebração do aniversário da Fundação- lanche convívio
o Desfile de Carnaval pela comunidade com o tema "O Mar"
. Baile de Carnaval em conjunto com as lnstituições de Alcobaça
. Celebração do "Dia da Felicidade"
o Celebração da "Páscoa"

Elaborado a2410512021
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Celebração "Santos Populares"- Sardinhada Fu

Celebração "Aniversários" dos utentes
Ginástica
"Queremos estar consigo"- Atividade dinamizada pela C. M. Alcobaça
Celebração do "Dia do ldoso"
Celebração "Magusto"- lanche convívio
Celebração "Natal"- Missa de natal, distribuição de presentes e lanches convívio
Celebração "Ano Novo"- baile de final de Ano

idades

Ç
a

a

a

a

a

a

a

a

CENTRO DE DIA
No Médio de Utentes: 11

No de Admissões: 0

Principais atividades desenvolvidas

o

Ít
i
fì

r Celebração "Dia de Reis"
o "Gala Sénio/'- Cineteatro Alcobaça
o Celebração do Dia dos Afetos
o Celebração do aniversário da Fundação- lanche convívio
. Desfile de Carnaval pela comunidade com o tema "O Mat''
. Baile de Carnaval em conjunto com as lnstituições de Alcobaça

SERVIçO DE APOTO DOMtCtLtARtO
No Médio de Utentes: 27
No de Admissões: 9

Principais atividades desenvolvidas

social, por tempo indeterminado.

. Celebração "Dia de Reis"

. "Gala Sénio/'- Cineteatro Alcobaça

. Celebração do Dia dos Afetos
o Celebração do aniversário da Fundação- lanche convívio
. Desfile de Carnaval pela comunidade com o tema "O Mar"
o Baile de Carnaval em conjunto com as lnstituições de Alcobaça

social, por tempo indeterminado.

CENTRO DE CONVÍVIO
No Médio de Utentes: 3
No de Admissões: 0

Princi s atividades desenvolvidas
. Celebração "Dia de Reis"
. "Gala Séniod'- Cineteatro Alcobaça
o Celebração do Dia dos Afetos
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Celebração do aniversário da Fundação- lanche convívio
Desfile de Carnaval pela comunidade com o tema "O Mar"

o e Contas 2020

a

a

a Baile de Carnaval em conjunto com as lnstituições de Alcobaça

social, por tempo indeterminado.

"Gala Sénior" - Cineteatro Alcobaça "Carnaval" Natal

"Queremos estar consigo"
Atividade dinamizada pela Câmara Municipal de Alcobaça

[0nslgo

Celebração da Missa no "Dia do ldoso" Animação do "Dia do ldoso"

3.2 Recursos materiais

(instalações, equipamentos e viaturas)

Principais atividades desenvolvidas
O espaço de jogo e recreio encontra-se conforme as disposições de segurança requeridasa

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

Armário Estufa parc a Cozinha
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Fogão com forno industrial para a Cozin
Picadora lndustrial
Triturador lndustrial
Descascador industrial de batatas

Ajudas Técnicas (cadeiras de rodas e sanitárias) para a ârea Sénior
2Tv para quartos na enfermaria
Computador para a sala de enfermagem
Smart TV para a sala de Centro de Dia

Terminal de reconhecimento facial com leitor de temperatura corporal
Leitor biométrico facial

3.3 Recursos Humanos

A Fundação a 3111212020 ê constituída por 78 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, deixaram de
dar aulas devido à pandemia de Covid-19, no âmbito das medidas preventivas.

Em relação aos vínculos laborais dos colaboradores que desempenham
atividades nas respostas sociais da Infância, Centro de Dia e Centro de
Convívio ou que estão indiretamente a ela afetos, ficaram suspensos pela
medida de apoio denominada Lay-Off Simplificado, por tempo

indeterminado.
A nível de Recursos Humanos/Pandemia registaram-se as seguintes situações:
MARÇO:

o 10 Trabalhadores prestaram assistência aos filhos devido ao encerramento de escolas e
equipamentos de apoio à lnfância (beneficiaram do Apoio Excecional à Família, em média
12 dias de ausência, num total de 6.592,56€, valor suportado em 50% pela Segurança
Social fi.538.26€t e 50% pela Fundação). A Fundação beneficiou ainda da redução da
Taxa Social Única de 22,30o/o para 11,90o/o.

ABRIL:
o O Conselho de Administração decidiu colocar todos os colaboradores afetos à lnfância em

Layoff beneficiando assim dessa medida um total de 14.249,72€, valor suportado em 70o/o

pela Segurança Social P.448,56A e 30% pela Fundação. A Fundação beneficiou ainda da
isenção de pagamento da Taxa Social Única.

o 18 Colaboradores afetos à área da lnfância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estiveram em
Layoff total.

o 6 Colaboradores afetos à área da lnfância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estiveram em
Layoff parcial os colaboradores encontram-se apoiar a resposta social SAD.

o 2Trabalhadores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho).
. ll Trabalhadores 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).

RECURSOS
HUMANOS

1 n

j CORONAVIRUS

[ïãmrrr
o,^.,-
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MAIO
o 18 Colaboradores afetos à área da lnfância (Creche, Pré-Escolar e ) estiveram em

Layoff total.
. 6 Colaboradores afetos à área da lnfância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estiveram em

Layoff parcial os colaboradores encontram-se apoiar a resposta social SAD.
o 1 Trabalhador esteve a trabalhar a distância (teletrabalho).
o 8 Trabalhadores estiveram de baixa médica (doença naturalidireta/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).

. Tanto o Apoio Excecional à FamÍlia como o Layoff encontram-se liquidados na sua
totalidade.

Nos meses de Abril e Maio foram atribuídos subsídios de Horário Espelho aos colaboradores da
1a Linha que importou num custo adicional de cerca de 10.735,00€.
Foi ainda adquirido Fardamento extra (cerca de 5.000,00€) para os colaboradores em funções
durante a pandemia de forma a poderem trocar de farda sempre que entravam em atividade.
Todos os colaboradores usaram equipamento de proteção individual descartável (touca, mascara
e/ou viseira, luvas, bata e proteção para pés.

DEZEMBRO:
No dia 21 uma colaboradora,da área da infância, foi diagnosticada com Covid-19, todas
as respostas sociais desta área foram encerradas e foi constatado um surto restringido à
referida área.
Dos 15 colaboradores diretamente afetos aquela ârea, 11 estiveram de baixa e 3 em
isolamento profi lático.
Ainda assim dos colaboradores indiretamente afetos à área da lnfância 3 estiveram de
baixa, e 4 estiveram em isolamento profilático com os filhos (utentes da área da infância).
Mais 1 colaborador esteve infetado via (meio familiar) e 2 estiveram em isolamento
profilático.

O Conselho de Administração decidiu ainda candidatar-se à Medida lncentivo Extraordinário à
Normalização da Atividade Empresarial na modalidade de um RMMG, promovida pelo IEFP no
qual foram abrangidos 24 colaboradores e com a aprovação da referida medida obteve-se o valor
de 15.240,00€.

Os colaboradores com vínculo contratual estão distribuídos da seguinte forma:

Categorias
Ajudante da Ação Educativa de 1a

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

Ajudante de Ação Direta de 2"
Ajudante de Cozinha
Chefe de Secção

Costureira/Lavadeira
Cozinheiro Chefe
Cozinheiro de 3"
Diretor Técnico
Consultor Jurídico
Educador de lnfância

Categorias
Escriturário Principal
Motorista de Pesado de Passag.de 1"
Motorista de Pesado de Passag .de 2a

Porteiro - Prédio Urbano
Técnico Sup.de Educação Social de 2"
Técnica Superior Sociocultural de 3.a

Trabalhador Auxiliar Serviços Gerais
Fiel de Armazém
Terapeuta Ocupacional
Trabalhador Aux. Serv. Gerais - Cozinha
Trabalhador Aux. Serv. Gerais - Sénior
Lavadeira

Qua
7
4
7

2
4
I
1

1

1

1

1

7

nt Quant.
5
1

1

4
I
1

6
1

1

4
14
2
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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:

g Desfile de Carnaval;
g Comemoração de Aniversários em que os colaboradores aniversariantes presenteiam os

seus colegas com bolos de pastelaria e/ou gelados.
EI Tolerância de Ponto no dia do Aniversário.
g Encerramento da lnstituição no dia 24 de Dezembro e na Segunda-Feira de Carnaval.g Vale de compras no valor € 100,00 (cem euros) a utilizar no supermercado Dia, em São

Martinho do Porto, para os trabalhadores da linha da frente.
V Os restantes trabalhadores que se mantiveram em funções durante o encerramento das

atividades letivas tiveram direito ao gozo de dias e meios-dias, que lhes foram concedidas
em Banco de Horas.

V 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 2020 foram realizadas 23 formações, das quais 22 não estavam previstas no Plano Anual
de Formação.
A taxa de concretização do Plano de Formação é de 1o/o no corrente ano.
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 social e 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 Forças
Armadas e pelas Chefias intermédias, bem como, pela Pretrab.

3.4 Patrimonio lmobiliário

A variabilidade no número de frações disponíveis não teve alteração significativa durante o
ano de 2020. Algumas das frações vagas encontram-se para restauro geral. Foi investido o
valor de cerca de 90.000€ na recuperação e manutenção do património edificado em Lisboa,
e suportados 145.600,00€ 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), 52.870,00€ em Custos com o
Pessoal.
O valor obtido com o arrendamento do imobiliário foi de 997.729,13€, superando o valor de
2019 em cerca de 61.000€.

i

*gÂÀo
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3.5 Bolsas de Estudo

BOL3ADS IsÌI'DO

Durante o ano letivo 201912020 foram atribuídas 12 Bolsas de Estudo no valor de 110,00€
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 Cantinas Sociais

No ano de 2020, foi renovado o protocolo do Programa de Emergência Alimentar, de janeiro a
junho, contemplando o fornecimento de 2 refeições diárias.
A partir de 1 de julho o Protocolo das Cantinas Sociais foi cancelado sendo os beneficiários
encaminhados para o Programa POAPMC.

Comunidade

3.7 comunidade ;|tffil,lll,Ul
Devido ao contexto pandémico não se realizaram atividades de interação com a comunidade.

3.8 Parcerias \-^--_/

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 lntervencão lntervenção Precoce

Equipa Alcance
lntervenção Precoce
Formação aos Colaboradores em lntervenção Precoce
Rastreios gratuitos a Utentes da Area da lnfânciã

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 Estáqios e Formacão em Contexto de Trabalho
Visão Pioneira Utentes e Colaboradores com descontos

Elaborado a2410512021
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4. lndicadores de Desempenho

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

15

10

5

0

12 12

5I
2017t18 2018119 2019t20

Devido à atual pandemia SARS-COV 2, desde março de 202Q, que as atividades foram
restringidas.
Assim sendo todas as atividades apresentadas realizaram-se recorrendo aos meios digitais com
exceção do Carnaval. A Meta não foi alcançada.

TAXA DE SATISFAçÃO DE CLTENTES pOR RESPOSTA SOCTAL

Foram auscultados os clientes e os resultados são satisfatórios. A taxa, mesmo em situação
pandémica, dos Clientes da lnfância manteve-se e a dos Clientes Séniores é de 85%.
Comparativamente ao ano transato, a taxa de satisfação desceu, passando de g2o/o para 85%. A
meta foi alcançada.

TAXA DE SATIS DE COLABORADORES

Parceiro t\Âmbifo a./ \
Millennium BCP Económico
Nobis Utentes e Colaboradores com descontos
Crédito Aqrícola 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

Creche - 86%
EPE - 89%

CATL .75%
cD - 94%

SAD - 90%
ERPI - 9I%
cc - 92%

Infrncia > 84o/o

Sénior > 85Yo

Creche - 87%
EPE - 88%

CATL - 78%
cD - 70%

SAD - 81%
ERPI - 91%
cc - 97%

RESULTADO 20I9 NIETA 2020 R[,SULTADO 2O2II

89% 45% >45o/o 74%

RESULTADO
2018

RESULTADO 20I9 NIETA 2O2O RESULTADO 2O2O
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No ano de 2020, o Questionário de Satisfação
Simplificaram- se as perguntas e as respostas

100%

95%

90%

85%

80%

75%

Cola
passaram a ser de

foi
"si

passou a ter somente 12 perguntas e permaneceu anónimo.
A entrega dos Questionários de Satisfação passou a ser feita pelas Chefias Diretas dos
colaboradores sensibilizando-os para a importância da opinião daqueles.
No fim de preenchidos foram também entregues às Chefias. A meta foi superada.

Taxa de satisfação dos Colaboradores

Do universo da amostra de 76 colaboradores foram recebidas 50 respostas.
Conclui-se, assim, que no presente ano foi verificado um aumento na Satisfação dos
colaboradores, bem como, um aumento na participação dos colaboradores no preenchimento do
Questionário. A meta foisuperada.

100%
95%
90%
85o/o
80%
75%
70%
65%
600/o

55%
50%

Questionários de Avaliação de Satisfação de Parceiros

860/0 860/o 87o/o

2018 2019 2020

Foram auscultados os parceiros da lnstituição, a taxa de satisfação é de 87%, sendo que a meta
foi superada.

No de reclamações com fundamento

11
II
2019 2020

I Soma das reclamações com fundamento

4

2

0

3

Taxa de satisfação dos colaboradores

B5o/oa2015
t2016 81o/o

t2017 88o/o

t2018 89o/o

t2019 45o/o

t2020 74o/o

2018
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Durante o ano de 2020, tivemos uma reclamação na Area Sé
Segurança Social e o cliente em causa. A meta foi superada.

de Atividad6s e Contas

feito o truffi"nto p"r"

A meta era > 86% e foi superada atingindo os 89%. A meta foi superada.

5
No total de NC relacionadas com o Sistema HACCP

0 0

2018 2019 2020

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

2

0

TAXA DE CUMPRIMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO

102

100

98

96

94

92

100 '100

95

I
2018 2019 2020

O Plano de manutenção não foi cumprido na íntegra: os AVAC da área sénior foram desligados e
foi interditada a entrada de "estranhos" dentro das instalações devido à pandemia.
O Plano de calibração também não foi cumprido na sua íntegra, a calibração externa não foi
efetuada, foi apenas feita verificação interna dos EMM (com exceção das Viaturas). A meta não
foi cumprida.

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

Lavandaria
10 5 5

1

0
2018 2019 2020

94o/o

92o/o

90%
88%
86%
84%
82%

Taxa de fornecedores de nível A
92o/o

89o/o

860/o

2018 2019 2020
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Existiram alguns problemas com a program
provocaram danos no tratamento de roupas o
alcançada.

as
que provocou

Taxa de eficácia da formação
150o/o

100%

500/o

0o/o

100o/o 100o/o

2018 2019

1%

2020

O Plano de Formação não foi cumprido devido à situação pandémica, reforçámos a formação
interna e a formação "on-line" nas temáticas da prevenção a Covid-19 e nas consequências desta
doença na sociedade, nos contratos de trabalho, nas atividades económicas, etc.
Assim, foram realizadas 22 formações que não estavam previstas no Plano de Formação para
2020.
Realizou-se uma formação de Transporte Coletivo de Crianças que constava do Plano de
Formação, ao colaborador Fábio Couto.
Como a lnstituição tem uma prestação de serviços de natureza humana, e sendo de caracter
facultativo avaliar a eficácia das formações, decidiu-se abandonar essa burocracia, até porque
existem temáticas cuja eficácia é extramente difícil de avaliar.

Taxa de colaboradores com 40h ou mais de formação
10,00%

8,00%
6,00%
4,00%
2,O00/o

0,00%

8,33%

2018

0,00%

2019

0,00%

2020

Consideramos que este indicador não fará sentido ser trabalhado.
Estamos conscientes de que a realização de formação na lnstituição que presta serviços a
pessoas e cuidados básicos de higiene e de saúde, é difícil tendo em conta a natureza da
atividade.
Somos uma lnstituição esforçada em ministrar formação interna, externa e até on-line aos seus
colaboradores.
Porém, é difÍcil garantir o cumprimento das 40h anuais.
Assim, ter um indicador que se foque nos 10% também não é útil, porque no ano seguinte teremos
de compensar as horas de formação não dadas.
Mais, garantir a 10% dos colaboradores 40 horas de formação, é uma exceção e não uma regra,
logo não faz sentido ser um indicador.

N.O ACIDENTES DE TRABALHO
10

5

0

I
5 6

I I
2018 2019 2020
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Re 2020

A maioria dos acidentes de trabalho, foram cau os pela
quando da execução de tarefas que exigem o manuseamento de a
ou pessoas mais pesados.
A meta constante do objetivo a atingir não foi cumprida.
Assim sendo, verifica-se a necessidade de desencadear as adequadas ações de formação em
Movimentação Manual de Cargas e Prevenção de Lesões Músculo-Esqueléticas.

N.o DE CR|ANçAS ADMtTtDAS pOR RESPOSTA
SOCIAL INFÂNCIA

rCR IEPE ICATL

15 16 16
19

22

Irll 12
78 6II r

2018 2019 2020

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

14
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4

2

0

N.O DE CLIENTES ADMITIDOS POR RESPOSTA
SOCIAL SENIOR

12

I I

0 0

2018 2019

ICD ISAD IERP CC

2020

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

RECEITAS/CUSTOS
1
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0
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0
0
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A nível global os resultados por resposta social ram prejud os ndémica
exceção do Pré-escolar (EPE) e do SAD. De notar que o EpE apresenta uma evolução m
positiva relativamente ao ano transato. o ERpl foi o que conheceu a pior evolução, agravando
seus resultados.

EBITDA
300 000,00 €

275 746,82 €

2s0 000,00 € 241 261,75 €

200 000,00 € 181 631,46 €

150 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

2018 2019 2020

A atividade da lnstituição decorreu debaixo de crise sanitária COVlDlg sendo, portanto, muito
influenciada por esse facto.
Nesse contexto, apesar de uma quebra de faturação de 12o/o,a lnstituição conseguiu uma melhoria
importante, tanto ao nível do EBITDA, que aumentou 15%, como ao nível do resúltado líquido, que
desagravou 33%.
O aumento dos ganhos obtidos com subsídios e com rendas serão os factos mais significativos a
assinalar.
Estes aumentos permitiram compensar a diminuição da Prestação de Serviços e o aumento dos
Custos com o Pessoal. Estes últimos cresceram 1,8o/o êtÍr rèlação ao aÃo anterior devido à
atribuição de "Subsidio Horário Espelho" dos colaboradores ERPI, aquisição excecional de Epl,s
(Batas, Fatos de Macaco, Máscaras, Cobre sapatos, Luvas e Fardamento - nasua maioria isentos
de IVA) ainda assim abaixo do orçamentado.
O aumento de 2,4o/o do CMVMC deve-se ao incremento da quantidade e de preço devido à
escassez de produtos para entrega por parte dos fornecedores, de:

. Produtos de higienização/desinfeção covlDlg (isentos de IVA),

o Quantidade adquirida de produtos em stock (alimentar, higiene pessoal) a fim de prevenir

rutura dos mesmos durante a pandemia.

O aumento das imparidades também foi significativo, prejudicando o resultado e acabando por
anular o efeito do aumento dos ganhos decorrentes das rendas.
A redução das depreciações ajudou a uma recuperação do resultado líquido negativo.

€
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5. Avaliação do Mapa de Objeti

Arralal o
Promover durante o ano aüvldades que envolvam a família dos
cllentes

Atrlbulção de bolsas de estudo o
Apol o a col edvl dades/ grupos sedl ados na freguesl a o

OE6-PromoueralmAem
lnstltudonal

Portas abertas o
Manter o uso da comunlcação com cllentes por vla eletrónica o
Aquisição de Material Didáüco o
Aquisição deAVAC para Creche (sala 2 anos) o
Aquisição de mobiliário de apoio para Creche o
Ofera de pendas de Naal aos utentes da lnftlncla o
Aquisição de Aludas Técnicas o
Subsütulção do plso dos quartos ERPI

Manutenção do servlço de Cabeleireiro o
Aquislção de Compuador p/ Blblloteca ERPI o
RestruUração da Sala de Aüvldades Sénlor e Blblioteca o
Oferb de pendas de Natal aos t tent€s Sénlor o
Manutenção de Serviços de Manutenção fÍslca a colaboradores.
Proporcionar Janbr e Cabazes de Natal aos colaboradores

OE5 - Garantlr a satlsfado
dos dlentes e outrõ partes

lnteressadc

Criar método objetivo de avaliação de desempenho das parcerias. o
Manutenção do serviço de Medicina e Enfermagem o
Manutenção do serviço de Recolha de resíduos (fraldas eobjetos
cortantes) O
Manutenção do Sistema de GesËo da Qualidade o
Manter a metodologla de selção e avallação de fornecedores
(crltérlos de seleção, dlvulgação e perlodlcldade de avallação). o
Manutenção do servlço de Consultorla em Segurança Allmentar o
Manutenção do servlço de Controlo de pragas o

OE4 - Melhorar a qualldade

dos servlps

Manutenção do servlço de Recolha e fatamento de resíduos
(óleos) o
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6. Análise das Atividades Desenvolvidas e Posição
Financeira e Económica

A Fundação manteve em 2020 o desenvolvimento da sua atividade nas
mesmas respostas sociais, relativamente a anos anteriores, embora tenha sido afetada pela
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.

Manutenção do Património Lisboa o
Aquisição de bldo para creche

Aquisição e rnelhoramento do parque informáüco o
Subsütuição do toldo da lnfância EPE

Aquisição de üatura de 5 lug. Adaptada a cadeira de rodas o
Subsütuição dos telhados de fibrocimento o
Conünuação das pinturas o<terior do edifício o
Aquisição de contentor/Balneário para setor da Cozinha o
Criação de vala técnica (água e eleilricidade) de abastecinrento à
Lavandaria

Aquisição de Máquina desecar roupa o

OE3 - Gerentir e

operrionelidade des

infreestruturr

Criar espaço para secageín natural de roupa o
Manutenção do Plano de Formação 2020

Promoção de condições para a qualificação de colaboradoras
por via de um Centro Qualifica. O

OE2-PromovcrrÍormafo
profisslonrl dos

coleboradores

Manutenção do serviço de saúde e segurança no trabalho o
Manter o website o
Atualização das comparticipações familiares - infância o
Atualização das comparticipações familiare - sénior o
Novos a rrenda mentos prwi stos (propri eda des de i nvesü rrento) o

OEI - Garantir a

Suíentabllidade da

Organizefo

Atualização das rendas de propriedades de invesümento o
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A Fundação beneficia também de rendimentos
Mantêm-se assim as três as fontes de rendi
subsídios à exploração e rendas recebidas.

rio ntas 2020

p nientes
mento da Fundação:

Em 2020, a evolução dessas fontes de rendimento (mensalidades, subsídios e rendas) foi a
sequinte:

Principais componentes de rendimento da Fundação e sua evot ução

ute

Prestação de serviços (mensalidades)

Subsídios à Exploração (Segurança Social e |EFP)

Rendas recebidas e outros ganhos operacionais

Juros e rendimentos similares

2020

464.897 €

657.578 €

997.985 €

12€

20í9

529.456 €

585.649 €

983.023 €

1',|€

Evolução

- 12,20/o

+ 12,3o/o

+ 1,5o/o

+ 9,1o/o

Em termos globais, os rendimentos provenientes das 3 principais fontes beneficiaram de um
acréscimo de 8,6% relativamente a 2019, fundamentalmente devido ao maior valor de subsídios
à exploração recebido no âmbito da pandemia Covid-1g.
Dado o decréscimo das mensalidades pagas pelos utentes originada pela pandemia Covid-1g, o
rendimento proveniente dessa resposta social passou a representar 20o/o do total dos rendimentos
da Fundação e os subsídios à exploração cerca de 2go/o desse total.
E o arrendamento dos imóveis que mais continua a contribuir para os rendimentos globais (43%),

Estruhfiade Rcndhsltos

1713 577,90

46'18Ír7A3

I PrestaçãodeServrps I OutrosRendimerG

De acordo com o gráfico abaixo, ao nível da estrutura de gastos do ano de 2020, continua a
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 17o/o e 19o/o do total de gastos da atividade, respetivamente). O custo de matérias
consumidas mantém-se praticamente idêntico em termos de peso no totaldos gastos da atividade,
em relação ao ano de 2019.

Elaborado a 241051202'l



18,699b

de Ativ e Contas 2020

Estnrtura de Gastos Felantual

olo

1,6lo/b

/noh
lOpgoô

Custodamercadoriavendida I Gastoscompessod
e matéria consumida I perdas porimparidade
Fomecimentos e servips Outros gastos e perdaso<ternos I Gastosãedepreciação eamortiza@

I
E

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:

Resultado l&uHo EBITDA

24t261,75

r8164a46

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Quer o resultado líquido do exercício, quer o EBITDA, registaram uma melhoria relativamente ao
ano de 2019, na ordem dos 33% e dos 15%, respetivamente.
Este facto teve a contribuição dos seguintes fatores:

. Aumento dos rendimentos associados às seguintes respostas sociais: subsídios à
exploração (+ 72 mil€) e rendimentos provenientes das rendas dos imóveis da Fundação
(+ 15 mil€);

o Menor gasto com depreciações do ativo fixo (- 2T mil€);
o Poupança de gastos com fornecimentos e serviços externos (- aa miE)

Por outro lado, o desagravamento em 2Q2Q do prejuízo obtido foi contrariado pelos seguintes
fatores:

o Agravamento dos gastos com o pessoal (+ 21 mil€);
o Agravamento das imparidades relativas a cobranças duvidosas (+ 16 mil€);

Por análise ao gráfico seguinte, verifica-se que a Fundação detém uma situação patrimonial
perfeitamente sólida, com uma autonomia financeira de g8%.

Elaborado a2410512021



ode e Contas 2020

2020

9r.879ft

lAnoocrb ! Érdvi,.lnar

Embora sem alteração na situação patrimonialem termos globais, registou-se em2020,de acordo
com a NCRF no 7, a afetação à conta de resultados transitados, no valor de € 259.969,56,
correspondente às depreciações do ano de 2020 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 Batanço
da Fundação e sua evolução:

EStRUruRA DO BALAI{çO

Aliuo rËomnrnle
:

AtiwmrrnE

Tül *i50

C4Ël Fnipúi.Dì

Pcsiuu não onerÈ
Psirruemnla

ToÈl [ãOi[d Pnóprioe Farriuo,

13,l{19 913i{3

5rr 692,12

ür e:n ro4s5

13 63t 956,67,

0,00

296 648,S8

üt9u1605.55

ffi 648 857,96]

365 312,fl,

t4ol{üq/{O

üt 753 180,95

0r00

260 989,45

t4ttl{l}0,4{t

t5%

{%,

98 %,

0%,

2tt,

971Ë

3jË

98%

0rÉ

2ol"

7. Proposta para aplicação de Resultados

No período económico findo em 31 de dezembro de 2020, a Fundação Manuel Francisco Clérigo
realizou um resultado líquido negativo no valor de € 126.156,68. Propomos a aplicação deste
resultado em Resultados Transitados.

2019202t1RUBRICAS

20192020RUBRICAS

IAloaoarb I ÊrúYiLmeto

rr69b---- --

2019
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Relatório de Atividades e Contas 2020

8. Expetativas de Futuro

Dada a continuidade e evolução da pandemia originada no vírus COVID-19 e nessa sequência, a
Fundação foi afetada nas seguintes respostas sociais:
- Valências relacionadas com a infância foram encerradas no período de 22 de janeiro a 14 de
março de 2021;
- Valência relativa ao Centro de Dia, encontra-se encerrada desde o ano de 2020, sendo incerta
a possível data de reativação (a Fundação não tem as condições físicas para a manutenção do
centro de Dia, exigidas no âmbito da pandemia Covid-19), sendo que alguns dos utentes
transitaram para Apoio Domiciliário e outros deixaram de ser utentes da Fundação;
- Centro de convívio encerrado desde o ano de2020, sem previsão de reativação (sem grande
impacto, dado o número reduzido de participantes usuais);
A Fundação acionou o Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho para vários trabalhadores
durante o período de 22 de janeiro a 14 de março de 2021. Também recebeu um apoio
extraordinário concedido pela Câmara Municipal, com vista a reduzir o impacto negativo
provocado pela pandemia Covid19. Candidatou-se ainda ao Adaptar Social +, esperando receber
o respetivo apoio por parte da Segurança Social.
Neste contexto, a Fundação prevê, à semelhança do que já se verificou no ano de 2020 e
fundamentalmente no primeiro semestre de 2021, uma redução da sua atividade ao nível das
respostas sociais afetadas diretamente pela pandemia, com uma redução das respetivas
mensalidades, a continuidade do aumento verificado ao nível de subsídios à exploração, e a
manutenção das restantes atividades, nomeadamente em relação aos rendimentos relativos ao
arrendamento dos imóveis e à resposta social Lar.

O Conselho de Administração com vista a criação das necessárias condições de independência
de funcionamento das Respostas Sociais Centro de Dia e Centro de Convívio, em situação
pandémica, decidiu com o apoio das Equipas Técnicas, proceder aos estudos/projetos, por forma
a efetuar-se o necessário investimento para a concretização daquele objetivo.

É expectável que no segundo semestre de2021a situação progrida paraa retoma gradual da
normalidade, para que a Fundação venha a recuperar o nível e estrutura de receitas existente
antes da instalação da pandemia Covid-19.

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" 10qg outu, 28 r\b 20Il Ata n" 24 | Data: o9t L02,1

Aprovação CA: Aprovação CF:

FUNDAçÂO
MANUEL

FRANCISCO
CLÉRrcO
lìwl^glÁa

(\
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Balanço - (modelo para ESNL) em
31-12-2020

(montantes em euros)
Fundação Manuel Francisco Clérigo

t3 40L &0,29

1 308,i6

6 964,98

13 641 168,14

2 6L5,93

5 073,89

13 409 913,43 13 648 857p6

34 892,96

136 622,08

3 776,29

15 909,86

320 490,93

L4 373,16

114 881,45

I29L,04

L2 023,68

215 743,L1

51L692,L2 3653L2,44

13 921 605,55 t4ot4t7o,4o

22L 759,57

2 653 969,54

10 138 811,60

736 572,9

(126 156,68)

22L 759,57

2 581 341,05

10 398 781,16

738 640,24

(L87 34L,07)

13624956,67 13753180,95

38 613,26

35 299,36

222736,26

36 L25,LL

32 868,28

191 996,06

296 648,88 260 989,45

296 648,88 260 989,45

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Outros créditos e ativos não correntes

Total do ativo

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

Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais

ATIVO

não corrente

Aüvo corrente

Inventários

Créditos a receber

Estado e outros entes públicos

Diferimentos

Caixa e depósitos bancários

Passivo

Passivo não corrente

Passivo corr€ntê

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Outros passivos correntes

l5

t4

L2

9

4;5

I

4

5

6

9

9

L4

9;10

13 921 605,55 t4ot4tTo4o

20192020
NOTASRUBRICAS

DATAS

Conselho de Administração No



Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo para ESNL) do periodo findo em 31-12

-2020
(montantes em euros)

Fundação Manuel Francisco Clérigo

528 403,23

585 649,42

44 239,49

(233 97s,29)

(474 998,15)

(L t53 47r,26)

(4 589,52)

432,00

984 692,8s

(35 120,01)

464 897,43

657 577,73

57 857,60

(239 541,11)

(430755,42)

(t L74 342,06)

(21014,70)

L45,62

997 996,95

(37 075,22)

24t26'-,75275746,82

(401 903,50) (428 602,82)

(126 156,68) (t87 341,07)

(126 156,68) (187 34t,Or)

4;5

6

7

10

9

7

7

I

(126 156,68) (ta7 34t,o7)

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

ïrabalhos 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

Outros rendimentos

Outros gastos

Resultado antes de depreciaçõesrgastos de financiam€nto € impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

R€sultado operacional (antes de gastos de financiamenb e impostos)

Resultado antes de impostos

R€sultado tíquido do período

RENDIMENTOS E GASTOS
20192020

NOTAS
PERIODOS

de



ÌO'AL

2 164 205.76 e

210,m5lA4

47 345.71 a

367 059,08 €

41 140 34 e

I #5.43 €

32 272.61 e
18 150 63 €

23 315 27 e

í 048 294,90 €

57 664,41 e

v[una n

c

324.63 €

427A31 C

244.24 e

€

€

€
1 315.6E €

1 13.38 €

202,97 €

30,€ €

33 5E2.37 €

25 59í,59 €

4 391.76 €

25 5CÍ,5e C

í0 802,15 €

. 145 603,61 €

791 93€

25 932.62 €

3 506.73 €

I 115.16€

€

.206101,74a

€

9 9t4,57 €

Outr6

a

a

€

€

€

12 970.00 €

rrc9Moar @

980 914,88 €

374.44 e

976 185 08 €
3 719.92 €

90ô ela,08 t
90,93€

145 952,77 €.

€

42U01<

€

E1 7E€

€

€

15.00 €

52 A7?,AA e

5 425 72e

€

31 823,67€

Crntlilr sehl.

€

a

21,75 e

e

€

€
€

€

e

€

ÌÈhapoú. E.coha

4 879,í1 €

48 9,fi C

€

€

€

€

€

€

€

For, RaÍclç&t

27 260,30 a

2? 260,10 c

36,í0 €

€

€

€
€

€

€

€

€
€

€

€

€

C.nlfc Conv.

4 112,53 €

€

4 112,5it 4

€

121,70 e

€

I A2e

€

€

€

€

23 W,17 e

4 206.52 E

€

34t,78 e

sAD

164 006,60 €

íca 00c,t0 c

3 672,09 €

904,94 €

€

€

5,81 €

{

€

81 439,79 €

13 605.04 €

€

C.ntro Dh

46703,21 C

'ú6 
703,21 I

338,81 €

a 6í7,65 €

€

€

2,60 €

€

57 668,13 €

9 969.70 €

t,60 €

ERPI

522 399,S €

522 3e9,$€

26 0i18.68 €

n 274& a

147.69 €

€

€

.352673.45€

814,89 €

CAÌL

41 97.1a €

4í t'fl,18 €

686,73 €

1 942.29 €

€

€

€

110 72e

€

- 29 n6,21 a

2S,00 €

Pra.E.cohr

197 182.38 €

1e7 182,t8€

2 681,rO €

3 967,66 €

€

€

€
€

12.43 e

60.00 €

- íí7 í37.$€

€

I 567.29 €

Cnch.

149 208,40 €

111 45372e

t/o 20E,€ a

244144

5 45,69€

606.55 €

€

€

€

- 126 453,20 €

€

235,91 €

eMços Báncáíos

IEbalhos Espocialiados

ndemrntrâÇóes

lomunrcaçào

SubsÍdios Exploraçáo - ISS

lomrsÕes

JUrOS € KenOtmenÌos 5mEr€3

rOÌAL DÊ RÊNDII!{ÉNÌOS OÉ EXPLORAçAO

Culto d.s krc!dorirs Vond. o consum.

Forn6ihentos e Serviços Extêrno3

Jurros baslos (tstst, tsorma9ao, LFA5... )

Outro3 GÃstoa e Perdâs

DEMONSTRAçÃODE RESULTADOS POR RERSPOSTA SOCIAL / SETORES

(POR RESPOSïA SOCTAL E OUTRAS ATTVTDADES)

€l- 403 509.35€

l. 346 7tt,01 €

l- 20 0Í1,1 5 €

l- 36 741,19 €

eI í5t,57 €

1 19,57 E

I 33,52 €

't 338.52 €

2026,Ì4€

2026:14a

e.

e,

I 820,21 €

€

a

a 420.21 e

51 60í,97 €

&n6,14 4

€

í0 825.84 €

1 50,80 €

1 50,80 €

€

€

. 1,r'r'11.82€l- ieo7,r,r,2o€ l- 1sô04,75€ l. 39 95t,52 €

, 14114,A2e1. 17354,99€ I. 16986,04€ I- 34679,82€

€ I- í3007,2s€ I I 000,56€ I 300í,67€

€l- 417í,96€l 618,16€l- 2276,02a

16 5sô,€ € l- 58 405,82 €

14 585,3í € l" 49 872,35€

2oot,12€ l. 1 ooo.s€
€ !. 7 532,91e

CUSÏO COM 6 AÍVIDEES DE SUPORTE

Cozinh!

4E:rp8Ct721ü2,Of a(1n,úç,232 083,t42 0{8,'lt a5'l 0t8,0t a24?3/l,OA125e74gat5 28ô,e4 I3a0 555.ô8 Í46 ?0.05 €l$ ?se,tJct5t 323,t'tDÉ GÁSÌOS OE €XPLORÁçÀO @G!
2Q 322,32G4 836.38 €346 830,48 €748 831,31 €2 0€,49 €3 94í,10 €24 377,77 Cm 124,11 e.38 032,26 €38 583.73 €98 156,10 €4 822,47 A13 422,65 €2 115,27 e @
366 474.33 €

1 1,50 €

16,17 €

1 488.96 €14 *18.92€

1 1,50 €

16,17 €

316 901.17 €e€1 57.79 €3,15 €€2 427,O7 a20 920,31 €2 466,28 €3 't91,25 €4 479,43 e,Gâstos/Reversõ€6 de Depreciação e Amot

Ju106 e g!stos similàros supodldos
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Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em
3t-L2-2020

(montantes em euros)

Fundação Manuel Francisco

ülrÍt 140,9s

(2 067,&)

(2067,60)

(126 lsO6E)

(124224,A)

13624956,,67

13 tÍl 180,95

(2067,@)

(206r,60)

(126 1s6,68)

e2a224,2A)

t36?.i19fi,67

$at4ro7,

187 341,07

taTatoT

(126 1s468)

G2A224,Al

(126 156,68)

73'l64ít,a

(2 067,60)

(2067,60)

,3,ó511ü

10 39A t81,16

(2s9 969,s6)

(2s9 969,s6)

10 138 8rr,60

2 581 34105

72 628,49

7262A,49

2 653 969,54

2XL159,5'

2XL159,57

3

PosrçÃo ilo rrÍcro oo peniooo zozo
6

llreuções ro renÍooo

)utras alteraçõ€s reconhecidas nos fundos
)atrimoniais

nesulraoo úquroo oo penÍooo 8

RESULTADO Ii{TEGRAL 9=r+8

oPERÂçõEs co!,r llsrrrurDoREs No
PERIODO

10

PosrçÂo ilo Frü Drg PEPiODo 2020

6+7+8+10

7

Excedentes
de

revalorizaçã
o

Ajustamento
s / outras
variações

nos fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do

período

Interesses
que náo

controlam

Total dos
Fundos

Pãtrimoniais
DESCRTçÃO Fundos Reservas Total

Excedentes
técnicos

Resultados
trânsitados

de Administração



Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais do periodo findo em
3L-L2-2020

(montantes em euros)

Fundação Manuel Francisco

t3fi3rü,t7

(259 969,s6)

236 705,41

(23Wt,Ls)

(L87 34rL,Or)

(210 60122)

13 r5:l 19r,95

L396t7ú,t7

(259 969,s6)

236 705,41

(23264,Ls)

(éAr:,4tpr)

(21o6os,22)

ülrÍt ra0,9s

(243 0Or,58)

243 008,58

24Ít 008,58

íJ€7 34'l,O7)

(210 60s,22)

(t8734'',OD

,6t9,'/t39

(23 24,15)

(232Ur,É)

78W,24

r0 658 750,72

(2s9 969,s6)

(259 969,s6)

10 398 18r,16

25643'J',O1

16 960,98

16 960,98

2 581 34r,05

22L759,57

22j1759,5'

3

4;5

PosrçÃo xo rÍ{Ícto oo penÍooo zorg
1

alreuções no renÍooo

acedentes de revalorização

)utras atterações reconhecidas nos fundos
)atrimoniais

2

nesulnoo úquroo oo penÍooo 3

RESULTADO INTEGRAL 4=2+3

oPERAçõES coM rNsrrrurDoREs ilo
PERIODO

POSIçÃO ilO Fril DO PËnÍODO 2019

6=1+2+3+5

Excedentes
de

revalorizaçã
o

Ajustamento
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 No L4223



Demonstração dos Fluxos de Caixa -
(modelo para ESÌ{L) do periodo findo em

31-12-2020
(montantes em euros)

Fundação Manuel Francisco

439 497,75

688 190,28

I L78 72L,42

520 657,77

703 628,59

1 156 694,15

(t 427 4L3,95)

722 0L5,74

(7O5 398,21)

L62 059,27

968 514,04

11,50

804 s7t18

16,L7

5 570Á5

L04 747,82

1 891,09

5 587,02

(L339 664,97)

6L0 8L3,72

(728 8s1,25)

LLL 79L,07

3 923,70

L 840,L7

370,50

934 477,2L

1 1,00

817 30?,77

2 618,04

53,83

25í'í..2t
91 0L6,73

2L5 743,LL L24 726,38

FIuxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Pagamentos ao pessoal

Outros recebimentos/pagamentos

Fluxoc de calxa das aüvldades operaclonals (1)
FIuxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos frxos tangíveis

Ativos intangíveis

I n vest i m e n tos fi n a n ce i ros

Recebimentos provenientes de:

In vesti m e n tos fr n a n cei ros

Outros ativos

Juros e rendimentos similares

Fluxos de caixa das atividadGs de invesümenb (2)
FIuxos de caixa das aüvidades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Doações

Pagamentos respeitantes a:

Juros e gastos similares

Fluxos de caixa das aüvldads de ftnanciamenb (3)
VariaSo de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Caixa e seus eguivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Caixa gerada pelas operações

10

4

5

320 490,93 215 743,11

20192020
NOTASRUBRICAS

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

S.Martinho do pofto
Instituição Particular de Solidariedade Social

2 - Refercncial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
2.1. Referencialcontabilísticoutitizado

As demonstrações ftnanceiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o sistema deNormalização contabilística-(SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras,os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro(NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as iormas contabilisticas e de relato finánãeiro

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

- Pressuposto da continuidade
As demonstraçõesÍnanceiras 

[oram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros eregistos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos g"rlr*nt"--
aceites em portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seurecebimento ou pagamento. As quantiasìe rendimentos atribuíveiJao período .j uinãã nãà recebidos ou liquidados sãoreconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atriuuíveii ãã períoao
e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores'por acréscimor oË gu.ioi,l 

- '

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

- Compensação
os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de balanço eda demonstraeão d9s resultados, pelo que nenhum activo foi compensaáo por qualquer passivo nem nenhum gasto porqualquer rendimento, ambos vice-versa.

ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco Clérigo

1 - Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

- Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2020são comparáveis com osutilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2019.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabitísticas e erros
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 apresentação

Conselho de
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ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco Clérigo

- Activos fixos tangíveis

Os activos fixos tangÍveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas
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 actìvos. 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 ãdicionais 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 roiem dejreciados 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 lírluido contabilístico que estiver reconhecido na ãata de alienação do actìvo, 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

A 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-sã o disposto na respectiva úcRr, 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 jeríoàos Oe
vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de activos intangÍveis, sem vida útil definida, não são calculadas amoÊizações, 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 depreciaçào 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

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são

de
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ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco

rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente". Os saldos em moeda estrangeira foram
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 seruiços decorrentes da
actividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA),
abatimentos e descontos.

Obselou-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
substancialmente resolvidas.

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

Os juros 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 maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica
"Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsíCios 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 Entidade cumpre com todos'os requisitos 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 sistemática para resultados à medida em
que decorrer o respectivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são
reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento
do subsídio.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1. 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:
Rua Luis de Freitas Banco no 6 - Coluna Elétrica - Orçmento 33.456,7re. CII
Tv. Giestal, 43 - Restauro geral do 20 Esqo - Orçamento 29.384,7É. ClÍVA
Av. São João de Deus 13 - Coluna montante de água - Orçamento 10.620,60€ C/IVA
Av. São João de Deus 13C- Coluna montante de água - Orçamento 10.620,60€ C/IVA
Av, São João de Deus 13 - Coluna montante de gás - Orçmento 10.270,50€ C/IVA
Av. São João de Deus 13C - Coluna montante de gás - Orçamento 10.270,50€ C/IVA

Ide
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ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco Clérigo

Descrição

Valor bruto no lnftlo

DepGlaçõG acumuladas

S.ldo rc lnlclo do p.Ìíodo

Yrrllgõc do !.dodo

Totãl d6 aunentoa

Á4uisGõ6 en prtmtE mão

OútG aurentos

Ìotâl dimlnulçõ€

DepÍGlações do pêríodo

Âbat6

Ouhas dimlnulçõ6

OutE. ttôn3Íerêml-

S.Ho m Ín do pcrrodo

Uatot btuto no Íìn do Fttt&
Dep,ttuEd6 emuladas no
ftn tu Fri>do

Terrenos e Edificios e
recursos outGs
naturdis constrffiôes

--

200 308,76 t7 80s 696,07

200 308,t6

4 505 m7,76

13 300 60t 31

(236 70t 93)

2tú445

2t 82,44

0,01

349 486,8r

348 271,60

I 178,38

36,83

91 095,43

t3 tt6t 809,:t8

I 7 9@ 432,ü

4 844 53t25

Equiparento ::l'ffil: ffHffffiï" *;iffff.*"' out'osAFr AFremcure Adiiltamento ïoïAL
rr--rrr--r---

T)3249,2O 343217,03 @672,77 790ff,20 17799,35 19300009,38

7t8 637,U

7a 611 36

(2 E05,r7)

22 674,9t

20 q3,74

2 O3t,t7

25 i180,08

2s ,r80,G

28 374,25

a4844re

(22 892,2O)

22 492420

22 892,20

s8 116,29

2 Ss6ía

(r 202,83)

4 543,01

4 s43,01

5 745,A4

3 938,,18

1 80236

78 625, l0

/$t r0

(13,37)

13,?7

13,37

t7 799,35

24 094,6s

115 190,0E

115 190,m

(9r 095,43)

5 658 841,24

üt 641 168,1'l

(23e 527Á5)

164 090,4s

t62 059,2t

2 úr,r8

403 61E 30

400 s95,73

I 178,38

1 8,14, 19

o,00

l:t 'lol 640,29

19 432 931,74

6 031 291,45

200 308.76

zn 36,76

7r to6,19

805 2421'

733 435!X

0,00

2t 950,56

343 217,03

32126,45

I 353,65

fi 490,9'

57 132,32

12r.rt

75 346,18

74 918,45

4l t94,00

41 894,K,

Quadro comparativo:
Ìeraenos e

Descrição recursos
naturdlsr---

Valor bruto no lnício

Depr6lôçês acumuladõ

S.ldo rc lnÍdo do Dcrlodo

Vulà9õó.lo D.Ìíodo

Totâl de aumeht€

Aqulsiçõe em priretn mão

Oukc aurentos

Ìotâl dlmlnulgõ€

Deprei.!ções do Frbdo

Outràs dimhuEõ6

200 38,76

200 30t 76

Edificios e
outGs

construções

-

t7 74L 115,9

4 158 284,13

''3 
sa2üLal

(282 223.30)

3 3E6,03

3 386,03

61 19+10

0,00

üt 300 6art 31

17 805 696,0'

4 505 47,7ó

EquipaÍìento
básico

r-
744 s99,23

670 758,99

7t04Ír,21

ïrtt2

43 654,17

45 115,93

53Á,24

54 969.05

54 880,71

88,34

10 066,00

74 6tt,t6

D3 249,2A

718 63284

EquipaíÌEnto
de transportê

-

343 2t7,03

275 442,07

67 191,96

(22 89118)

4Upa
343 21403

29 374,25

Equipamento
adminiírativo
r-

60 672,19

56 933,21

3 7:t8,9t

(1 18&30)

925,58

925,58

2 556ra8

60 672,72

I 116,29

267t582

(8 916.57)

62 363,53

62 363,53

TOTAL

-r

19 200 2G,57

5 244 *3,43

t3 95s 62t14

(3r4 4s7.00)

tt2 329,31

tlt 791,07

s3Á,24

426 7a6t3t

426 697,97

88,34

0,00

13 641 16t la

19 3N üg,fi

s 658 841,24

"üff#:Y outrosAFr

--

83 579,50

83 125,03

151,17

(!3,37)

AFT em curs Adiantarento

--a

26 715,92

346 403,63

346 803,63

22492,ta

22 892,18

2 108,08

2 108,6

t3,37

13,37

OutÉ3 taanríêiêml-

S.ldo m ím do pcrbdo

Valot btuto no frn tu Ftítdo

Depsiafu tumuldas no
lín do Mttdo

200 30r,76

2ü 38,76

0.00

441 10

79M,2ú

78 62516

(71 280,10)

0,00

tr 799,33

17 799,35

5 - Aüvos intangíveis

5.1. Divulgações para cada classe de ativos intangíveis

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

de
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ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco

Descrição

Í('ÌArsaÌlvostrÌ ilGÍvErs

Êttu
AMüzafuenulúas
bâbMnntuFút&

vtoe (ml rtorRlror

Saho no inklo do pêiíodo

Valor líquHo no fim do peÌitdo

vror ú,rrl otRrroe

Valor bruto no inÍcìo

AmtrtiÈFs dümulad6

V.rllgõr do p..íodo

Ìotal dè aumentoa

AmoÌtiza66 do período

Total dlmlnulçõ€

S.ldo rc Í[l do D.rbdo

projetos
Trespasse oo"iíìr"i*" hogramas de PropÌiedade ouhos ativos ,-i!:f. Adiantamento**';'h;'"'- computador industrial intangÍveis '19n91"9it - .s at' ToTAL

-Èr-r-:9..,'ll9l9g-r
32 ü26ì

30 699,51

32 ü46ì

30 699,51

36 12s,07

34 109,14

2 615,93

(ttor;rrt

t 307,77

t to7,77

I 30t 16

725,O7

34 109,14

I 615,93

(ttorírl

1 307,77

t 3o7,77

I t08,16

6 - Inventários

6.1.

6.2.

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 osgastos 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.

Quantia escriturada de inventários

De'.rição Mercadorias ".,iÍ#ìl:'" rorarperíodo f"ï.ïÍijlã 
t3fu:#" t;F,:l:l

--------

APURAIIEÜTO Do CUsÌO
t as [ERc. VE fDtO S E
I,IAÌ, CDÍ{SUIIIDAS

In€ntárlos hkiab

Comprõ

Rsla$lficado e reguhrfzação
de lnwntádc

Inwntáíb frnab

Cúto d€ mÌaãdoris

t4 373,16

2s9 N2,63

66E,28

34 $2,96

ztg 54!1r

t4 373,16

259 392,63

668,28

34 492p6

239 S4t,!1

15 651,24

232 5t3,tt

184, r0

t4 373,16

2t3 97s,29

ts 6s1,24

232 513,1t

t 84,to

t4 373,16

233975,29@Fuhldas

ouÍRrsrrroemÉEs

7-Rendimentosegastos

7'1" Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro
seguinte:

de Ad
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ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco CIérigo

Descrição Valor Peíodo V. Perí'cdo Anterior
Prestação de seruiços

Juros

OutÍos reditos

Total

4U 897,43

11,50

997 985.45

I 462 894,3a

528 403,23

11,00

984 681,85

I s13 096,0a

7.2. Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Descrição Valor Período V. Período Anterior
Serviços especialiados

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Honorários

Comlssões

Conseruação e reparação

Ouhos

MateÌiais

FerraÍÍEntas e utensiìios d€ desgôste rápido

Livrcs e documentação técnica

Material de escritório

AÌtigos para oferta

OutÍos

En€rgia e lluidos

EletÍkidade

Combustíveis

Água

OutÌos

DsÍlocações, estãdas ê transportes

Deslocâçõ€s e êstadas

Transportes de mercadorias

Outros

S€Ìviços diye]los

Rendas e alugueres

Comunicação

Seguros

Contencioso e notariado

Limpeza, higlene e confoÌto

Ouhos seruiços

Ìotal

232607,47

53 963,38

221,49

40 043,91

41740,34

96 589,15

49,20

26 958,88

6 308,17

I 108,74

I 936.32

r0 605,65

103 922,90

32 272,6t

46 251,58

25 398,7t

45$1,41

4 684,4L

625A\76

13 00r,59

I 85s,26

28 070,85

15,00

4 345,36

I293,70

*n7s5A2

263rs47s

62712,32

814,90

42 298,33

40 103,r8

LL7 820,22

3,80

35 269,95

10 485,60

60,00

8 202,89

2100,22

t4 421,24

Ltt28t,74

36 651,51

5t 727,94

22 880,39

22,00

I 021,82

7 533,76

180,70

307,36

s667\a9

I 324,81

10 r01,32

27 792,60

r 147,9O

9 30s,26

474!t98,t3

8 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

8.1. Natureza e extensão dos subsídios das entadades públicas

Os subsíCios à exploração concedidos pelo Governo respeitam à comparticipação da Segurança Social referente à ação
social da Instituição e do apoio do Instituto de Emprego e Formação profissional refereãte a éstágios.
os subsíCios ao investimento concedidos pelo Governo respeitam a apoio concedido pela Segurança Social referente à
ampliação do edificio.
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ANEXO DO AÍ{O DE 2O2O Fundação Manuel Francisco

Sub.Ídbr !o ln €.ümcltlo

Para atiyos fixos tangíyeis

Edifícios e outras conshuções

Parâ atiyos intangÍvêis

Para ouh-ds naturezâs de ativos

Subcídbc ò uptonção

Valordoo t€qnbotro3 €ltctürdoa no
pedodo

De subsídos ao inwstimento

De subsí.dos à erploração

Total

- --

Descrição Do Estado -
Valor Total

Do Estado -
Valor

Imputado
Período

Outras Ent.-
Vôlor Total

8 534r:!8

I 534,38

Outras Ent.-
Valor

Imputado
Período

I-

8 534138

I s3438

1o33'15,26

103 37126

103 375,26

2úr.60

2067,60

2067,60

649 043,35 649 043,35

75241A,61 651 110,95

Quadro comparativo:

Descrição Do Estado -
Valor Total

-

zllt 30o,8t

230 300,87

230 300,87

Do Estado -
Valor

Imputado
Período

Outras Ent.-
Valor Total

-

Outras Ent.-
Valor

Imputado
Período

--
2326,,ls

2326Á,15

23 264,15

Subddlo.lo lnwÉümenb

Pâra atiyos Íixos tangíyeis

Edifícios e ouhas construções

Para atiyos intangÍyeis

Parâ outras naturezas de ativos

Subrídba Ò exptoração

período

De subsí.Cos ao investimento

De subsídos à explorago

Total

582 501,26 582 !r0t26

812 8{t2,13 605 76t41

3 148,16

3 14a,16

3 148,16

3 1/t8,16

9 - Instrumentos financeiros

9'1' Reconcitiação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundospatrimoniais, conforme quadro seguinte:

A conta doações, incluída nos Fundos patrimoniais, ascende a C 663.070,44 com referência a 31 de dezembro de 2020

Conselho de
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Descrição

Capital

Resultados tlansitados

Exc€dent6 de r€yaloÌização de atiyos
fixos tangíyeís

Reavaliações decorrentes de dlplomas legals

Outns yaÌlaçôcs nos capitais própÌios

Subsídios

Doações

Total

Saldo inicial

r-
221159,57

2 5a1 341,05

10 398 781,16

10 398 781,16

73'N64,0,24

75 569,80

663 070,44

1:,94/D52102

ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco Clérigo

Saldo Final

rI-
221759,57

2 653 969,54

10 r3a 811,60

10 138 8r1,60

,3657164

73 502,20

663 070,4

13 r51 113,35

Débitos Creditos

-r-

ta7 3/tL,o'

259 969,s6

259 969,56

206r,60

2067,60

259 969,56

44937A,23 2s9 96956

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

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

Descrição

DÁ/idõ ã @ber de cltstes

Oütras dfuldâs ô EebeÍ

lGhumentc de @ptbl
pÍóprlo e otÍ6 tftub
Outrõ pqd6 poÌ tmparklade
m atw frnanelc

Totãl 2t ot4,7o 2t 014,70 4 589,52 4 589.s2

Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Existe um valor referente a clientes em mora de 53.630,49, relativamente ao qual se encontra registo de perda por
imparidade.

Descrição Valor Período
V. Período

Anterior
Rdaüyof a processos de insolv&tcia ê
rccupelação

Reclamadâs iudiciahnente

Em mora:

Há mals de seis meses e até dozê íìess

Há mals dê doze meses e ate dezoito meses

Há mais de dezoito e até vinte e quatÍo Ín€ses

Há Ínais de vinte e quabo meses

Ìotal

---

trfX'*% ifi';lïSi *il:S,jo" ',m,,i, -ïfi:ï' ïXl,^ïï!ll.iPerfudo períoao

---Ë-r-
21 014,70 2t ot4,7o

9.2.2.

9.3.

41 393,25

923t,22

2 841,00

229,4,76

28 026,27

41393,25

32515,79

2294,76

2 294,76

4 612,30

23 4t3,97

32615,19

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

A rubrica "clientes e utentes" inclui:
DÍvidas de clientes relativas às rendas dos imóveis no valor de € 15.607,51
Dívidas de utentes relativos às respostas sociais da instituição no valor áe € 13.13g,91
Dívidas de outros clientes no valor de € 3.264,39

Existem valores de utentes à guarda da Instituição que se encontram refletidos em outros credores no valor de
28.577,24.

de Administração
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ANEXO DO AÍ{O DE 2O2O Fundação Manuel Francisco CIérigo

AtlYor financdroc:

Clientes e úentes

OúEs contas a receber

Pa$hror tlnancCror:

Fomecedores

OutÍas contas a pagar

crnho3 ê p€ld'3 lhuHoo:

De ativos fÌnanceiros

De passivos financeiros

Rqldlm€ltbs € gErb3 d€turcr:

De ativos Íìmnceiros

Descrição Mensurados
ao justo valor

rr-

Mensurados
ao custo

amortizado

-r

Mensurados
ao custo

r-
tí'o2s1s,

85 641,30

t04 6tt,27

26t949,52

38 613,26

222736,26

(16 192,tt0)

(17 161,08)

968,58

rts0
11,50

Imparidade
acumulada

-

(5:l 630/f9)

(s3 630,49)

Reconhecimen
to Inicial

-

136 62108

32 010,81

104 6rL,27

261:t4952

38 613,26

222 736,26

(16 192,50)

(17 161,08)

968,58

11150

11,50

lO - Benef,rcios dos empregados

10.1. Pessoal ao seruiço da empresa e horas trabathadas

Descrição No Médio de
Pessoas

-

8ZO0

82,00

5,00

8a00

82,00

82,00

82,00

5,00

77,00

10,0o

P8soas ao s€niço da empresa

Pessoas remuneradas

Pessoas não remunendas

Pessoas ao seÍviço da empresa poÍ tipo
hoÉrio

Pessoas a tempo completo

(das quais pessoas remuneradas)

Pessoas na tempo parcial

(das quais pessoãs remuneradas)

pessoas ao sêniço da emprcsa poÌ s€xo

Masculino

Feminino

Pessoas ao seÍviço da empr€sa afetas a
I&D

Prcstadores de seniços

PessG colocadas por agências de
trâbalho tempoÌáÌío

No de Horas
Trabalhadas

r-
r29 821,00

r28 181,00

1 640,00

r2a 181,00

128 r81,00

128 181,00

128 181,00

7 816,00

120 365,00

2269pO

No Médio de
Pessoas Per.

Anterior
I-

86,00

8r,00

5,00

81,00

81,00

81,00

6,00

75,00

1r'00

No de Horas
Trabalhadas
Per. Anterior

-

137 38100

135 745,00

I 640,00

135 74t00

135 745,00

135 74100

5 030,00

r30 715,00

2t26,OO

10.2. 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. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Conselho de
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ANEXO DO ANO DE 2O2O Fundação Manuel Francisco Clérigo

Descrição Valor Período V. Período Anterior
Gg3b3omopsoal

RemuneÍações do p6soâl

Encargos sobÍe as remunerações

SeguÌos de acidentês no tÍabalho e doqEas
prcfissionais

Outros gastos com o pessoal, dos quaisi

- fomação

- fardaÍÌìento

tt7434.4ú

961 57\12

181 34a,50

L2275,93

19 145,51

922,75

I 153 47'.,26

94O 17t18

188 423,31

t281a,74

12 054,03

L 172,44

2392,60

11 - Acontecimentos após a data do balanço

11.1. Outras divulgações

Acontecimentos após a data de Balanço em 3111212020

oJ

Em 21 de janeiro de 202L, o conselho de Ministros decretou novo confinamento geral, com as seguintes implicações nofuncionamento da Fundação Manuel Francisco Clérigo:

. Área da Infância

- 
!e9ho de, todas as respostas sociais de 22 janeiro a 12 de março de 2021;

- o Conselho de Administração decidiu colocar em Layoff, todos-os colaboradores a 22 janeiro, com exceção da Diretora
Pedagógica que esteve sempre €m teletrabalho; Em 08 de fevereiro iniciaram as aulas não presenciais do pré-escolar e3 educadoras passaram para teletrabalho;
- O Conselho de Administração decidiu atribuir uma redução de 800/o na mensalidade referente ao mês de fevereiro euma redução de 50o/o na mensalidade referente ao mês áe março;
- Abertura das respostas sociais Creche e Pré-Escolar a 15 de mãrço com horários reduzidos; abeftura-ghoo e
encerramento- 18h30. A 19 de abril voltou-se aos horários em regulamento: abeftura- 7h4S eencerramento- l9ho0.

. Área Sénior

- A resposta social Centro de Dia, mantém-se só a funcionar com o seruiço de distribuição de refeição no domicílio;- A partir do dia 15 de março retomou-se as visitas em ERPL

Em relação ao pessoal, e segundo levantamento efetuado pelo Depaftamento de Recursos Humanos no dia L51051202L
eltraem-se os seguintes dados:

JANEIRO:

' O Conselho de Administração decidiu colocar todos os colaboradores afetos à Infância em Layoff beneficiando assim
dessa medida um total de 3L'977,42€, valor suportado pela segurança Social (21,808,36€) e o remanescente pela
Fundação. A Fundação beneficiou ainda da isenção de pagamento oirsu.
' 21 Colaboradores afetos.à.área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estão em Layoff total.
' 2 Colaboradores afetos à área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estão em Uyótr parcial.
o 2 Colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho)

' 5 Colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho) em rotação e alternância semanal.
' 6 Colaboradores estiveram de baixa médica (doença natural/diieta/profiisional) - 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),

' 13 Colaboradores estiveram de baixa por infetação por COVID - os dias de baixa são remunerados pela segurança
Social.

' 5 Colaboradores estiveram em Isolamento profilático - os dias de Isolamento são remunerados pela Segurança Social.

FEVEREIRO:
r 21 Colaboradores afetos à área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estão em Layoff total até dia 07.
' 18 Colaboradores afetos. à-área da Infância (creche, Pré-Escolar e cAïLi estão em Layoff total a paftir do dia 0g.r 2 Colaboradores afetos à área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estão em Layóff parcial. 

'

' 2 Colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho). 3 Colaboradoras (Educadoras do EpE) entraram em
teletrabalho a partir do dia 08)
. 5 Colaboradores estíveram a trabalhar a distância (teletrabalho ) em rotação e alternância semanal

Conselho de

estiveram tca
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pela Segurança Social. A Segurança Social tamtÉm assume os encargos com os duodécimos do subsírdio de Natal nas
ausências de longa duração (superiores a 30 dias).

' 2 Colaboradores estiveram em Isolamento profilático - os dias de Isolamento são remunerados pela Segurança Social

MARÇO:

' 18 Colaboradores afetos à área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estão em Layoff total até dia 14.

' 2 Colaboradores afetos à área da Infância (Creche, Pré-Escolar e CATL) estão em Layoff parcial até dia 14.. 5 colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho) até dia 14.
r 5 Colaboradores estiveram a trabalhar a distância (teletrabalho) em rotação e alternância semanal até dia 14.
Manteve-se 1 colaboradora em teletrabalho até ao final do mês.

' 5 Colaboradores estiveram de baixa médica (doenç natural/direta/profissional) - os dias de baixa são remunerados
pela- Segurança Social' A Segurança Social tamhÉm assume os encargos com os duodécimos do subsítdio de Natal nas
ausências de longa duração (superiores a 30 dias).

' 1 Colaboradora ficou em Apoio a Filho menor de 12 anos devido à abertura das escolas a paÊir do 2o e 30 ciclos
estarem programadas para abril.

O Layoff encontra-se liquidado na sua totalidade.

12 - Divulgações exigidas por diplomas legais

I2.L. Informação por atividade económica

Descrição
Atividade CAE

1
Total

VêrË-

Pr€t çõ€ de Edl96 461 A97,43

259 39463

43O 755,42

239 541,1t

239 541,1r

t t74 342,06

961 s72,12

2t2 ì@,94

Conpru

Forclrcrtoa ê aBlçc
extetm
CBto d8 rcÌedorls

464 A9r.43

259 39463

4ito 7s5,42

239 541,11

23t 54r,u

t 174 t42,O6

96t 572,12

212 769t94

@Euhldõ

ÈlâtéÍhs prlru, sbeldtáÌtôs e
de @Eno

GrÉtoi @n o pgoal

RemuneÍaÉs

Outr6 g6t6

Atlve lïIa t ngÍyêb

Valor lhüUo nnal

Total dõ aqublçô6

(das q@is ediÍftb e oütrõ
@mtruçíE)

Adfõ6 no período de atiG
em cúB

Prcprl€d.dÉ dc
lnvËdrento

t3 40t 64qa

162 059,27

2t 682,44

r15 190,08

13 40r 640,29

162ú927

21ú2,4

115 190,m

Quadro comparativo:

de

ì
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Descíição Atividade CAE

I

-

Total

-
Fomelrehtoc e *ÌúçG
€xtetG

CGto da rer6ddl8

V€Ìdú

Prst çõ€ de erulç6

Comp6

528 403,23

232 s13,tl

474 998,1s

2?3 97s,29

233 975,n

r 1s3 471,26

940 175, 18

213 296,08

s28 403,23

232 513,11

474 99E,t5

233 975,29

233 97s,29

I t53 471,26

940 175,18

213 296,08

@Eumlde

Maté.las prlrc, sub6ldlárlas e
de @nsum

GadB @m o p€oat

Remuneraçõ6

OutG 96t6

AtIYGltrqt ngÍvêls

Valor llìuito frnal

Ìotal dàs aqubiÉ6

(dõ q@b edtÍfttc e outrõ
@mtruçõ6)

Ádçõ6 no peÍíodo de atiG
em cúM

PropÌlêd.d6 de
lnv6tlmehto

13 641 168,14

tlt 791,07

3 386,03

62 363,s3

13 641 r68,t4

llL 791,07

3 386,03

62 363,53

42.2. Informação por mercado geográfico

Descrição

Vendãs

Prestações de serviços

Compras

Fomecimentos e sruiços externos

Aquisiçõ€s de ativos fixos tangíveis

Rendimentos suplernentares:

Outros rendimentos suplementarês

Mercado
Interno Comunitário

-r-

Extra-
comunitárior-

Total

r-

464 897,43

2s9 392,63

430 755,42

162059,27

20t1,97

2 01t,97

4U 897,43

259 392,63

430 755,42

162 059,27

20tt,97

20t1,97

Quadro comparativo:

Descrição Mercado
Internor-

Comunitário

r-r
Extra-

comunitárior-
Total

-

Vendas

Presta@ de seryiços

Compras

Fomecimentos e seryiços externos

Aquisições de ativos lïxos tangíveis

Aquisiçõs de ativos intangíveis

Rendimentos suplemenhres:

Outros rendimentos suplementares

528 403,23

232 5t3,LI

474 998,15

lLt 791,07

3 923,70

I 175,77

L 175,77

s28 403,23

232 5t3,tL

474 W8,t5

LLL 791,07

3 923,70

I175,77

,.5,77

13 - Outras divulgações

13'1' outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos
resultados

Conselho de Ad
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Ações judiciais em curso, litigios intimados ou pendentes relativos às propriedades de investimento,

Descrição do litígio:
Dossier 11'603: Processo executivo para pagamento quantia certa - DÍvida de rendas Dossier 13.360: processo
executivo para pagamento quantia certa - Indemnização Dossier 13.7t9: Procedimento especial de despejo (Balcão
Nacional do Arrendamento)

Valor proposto da ação:
Dossier 11.603: Valor da execução: 13.6.14,05
Dossier 13.360: Valor da execução: 7.346,97
Dossier 13.7t9: Valor da execução (rendas em dÍvida): LI.292,60

Outras Divulgações Relevantes

A Alteração de Estatutos foi submetida em outubro de 2015 para aprovação à Secretaria - Geral da presidência de
Conselho de Ministros (SGrcM), continuando atualmente em apreciação por parte daquela entidade.

A t310212017, foi expedido o Ofício n.o 166, no sentido de solicitar informações acerca da homologação dos Estatutos
da Fundação Manuel Francisco Clérigo (FMrc).

Em 24 de fevereiro de 20t7, foi integrado na Administração o Sr. Joaquim Clérigo designado pela Junta de Freguesia de
São Martinho do Porto, bem como o membro designado, em 2015, peia Camarã Municipal de Alcobaça, o Sr. Eãg.
Tristão Carvalhais.
A distribuição de cargos ocorreu no dia 18 de março de2Ot7, por votação tendo o cargo de Presidente sido atribuído ao
Eng. Manuel Valle Domingues, o de Vice-Presidente ao Dr, João Carlos Pessa de Oliveiã, o de Tesoureiro ao Eng,
Tristão Carvalhais e o de Vogal ao Sr. Joaquim Clérigo. O Presidente assegura o cargo de Secretário. O Vice-presidente
Dr' João Carlos Pessa de oliveira, pediu a demissão, por incompatibilidadè de funçõãs a paftir de 31 de dezembro de
20t7.

A L0103120I7, deu entrada o Ofício n.o 363/DAID/2017, informando que por motivo não imputável à SGpCM, o
processo tem ainda diligências pendentes, apos as quais, será efetuada a análise à luz da Lei e do Testamento do
Fundador.

430103120L7, deu entrada o ofício n.o 639/DAID/2017, solicitando o seguinte: 1. Versão consolidada da proposta de
Estatutos com inserção das alterações no afticulado, 2. Ata da reunião do órgão próprio que aprovar a alteração da
proposta' 3' Composição atualizada dos órgãos sociais e data de início e termo dos respetivos'mandatos.

A20104120L7, foi expedido o ofício n.o 280, no sentido de esclarecer que os Estatutos enviados cumprem a vontade
primordial do Fundador, que a Fundação está a funcionar regularmente tal como confirmado pelas visitas de
acompanhamento do Instituto da Segurança Social (ISS) e pela ceftificação da Associação Pottuguesa de Certificação
(ArcER)' Foi ainda referido que em 1976 e por imperativo do ISS, os Estatutos passaram a ter Jredação que têm
atualmente, na forma de designar membros.

O Conselho de Administração, da Instituição, diligenciou uma reunião com a SGpCM e remeteu vários ofírios para a
mesma entidade de forma a agilizar o processo de alteração estatutária.

A 22 de julho de 2020, foi rececionado, pela Instituição, o Ofício 2g3lDNDl2O20 , remetido pela Secretaria- Geral da
Presidência de Conselho de Ministros, a solicitar a seguinte documentação: proposta aprovada pelo órgão de
Administração na sua atual composição; Cópia da Ata da reunião em que foi deliberada a proposta de-rnodificação de
estatutos; Memorando descritivo dos motivos que conduziram à deliberação proposta; Composição atualizada d-os
órgãos da Fundação e data de início e termos dos respetivos mandatos.

A 14 de agosto de 2020, através do Ofício n.o 27I, foi remetida àquela entidade, toda a documentação solicitada e
supra referida,

A 11 de janeiro de 2021, através do Ofício 007, foi remetida, pela Instituição, 2.a Via de toda a documentação, após
nova solicitação da SGCPM, por meio do Ofício V9lzO2USGrcM, datado de 05 de janeiro de 2021,

A 12 de maio de 2021, a Instituição remeteu o Ofício n.o 2lr, àquela entidade a questionar sobre o ponto de situação
do processo de alteração estatutária, uma vez terem decorrido mais de cinco anos, sobre o início do processo e a
Instituição estar a ser financeiramente prejudicada, pelo facto de ser considerada írregular dado os órgãos sociais não
terem a sua composição de acordo coma legislação atual (Lei Quadro das Fundações e Lei euadro das Instituições
Particulares de Solidariedade Social), não reunindo por isso condições de elegibilidade em projetos e programas de
apoio às IPSS.

de
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Da Autoridade Tributária aguardamos decisão de Recurso Hierárquico por nós apresentado, a solicitar a isenção de IMI
para o Prédio urbano inscrito na matriz n.o 122I, sito na Avenida Elias Garcia n,os 159/167.
Notificação da retirada da Isenção - OF. 05921 de t3lltl20l7 Reclamação Graciosa - O4lI2l2OI7
Despacho de Indeferimento da AT - Of. 06120 de I4lL2l20L7 Recurso Hierárquico deu entrada a 09/01/201g.
Não houve resposta até ao momento.
A AT alega que o imóvel em questão não está ligado diretamente aos fins estatuários pelo que não se aplica o artigo
44.o, alínea 0, n.o 1 dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, bem como, não se aplica a Lei 15i/99 de 14 d'e setembró, na
alínea d) do art. 1,
Ora opinião diversa temos nós. Muito resumidamente:
cgrto É 

que não se aplica a isenção do IMI pelo Estatuto dos Benefícios Fiscais por que o prédio não está diretamente
afeto à realização dos nossos fins, ao contrário das nossas Instalações em São i4artinho do porto.
Todavia, está isento de IMI por estar destinado à realização dos nóssos fins., pela Lei 151/99. Esta lei não refere que o
prédio tem de estar diretamente afeto à realização dos nôssos fins.
E uma Lei que abrange as Pessoas Coletivas de Utilidade Pública e que não foi revogada por outra de igual valor. Logo
está em Vigor.
Acrescenta-se que as receitas provenientes dos Património de Lisboa são direcionadas para a realização dos nossos fins
estatutários.

Proposta para aplicação de Resultados
No período económico findo em 31 de dezembro de 2020, a Fundação Manuel Francisco Clérigo realizou um resultado
lítquido negativo no valor de € 126 156,68. Propomos a aplicação déste resultado em Resultadãs Transitados.

14 - Impostos e contribuições

14.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Não Aplicavel

Descrição Saldo Devedor Saldo Credor

r--r
Imposto sobre o rendirnento

Ret€nção de impostos sobre rendimentos

Imposto sobre o valor acrescentado (M)

Contribuições para a Segurança Social

Oúras tÍibubções

Ìotal

Saldo Devedor
Período
Anterior

-

Saldo Credor
Período
Anterior

-I
0,44

t098,47

2 677,38

3776,29

5 208,26

9 t07,40

20 767,38

216,32

35 29!t 36

I291,04

a29LO4

5 441,29

6 487,20

20 781,86

157,93

32868,28

15 - Fluxos de caixa

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

Descrição Saldo inicial

Caixa

Depositos à ordem

Ouhos depositos bancários

Total

r-
1 2s0,00

54 493,1L

160 000,00

215743,1L

Débitos

r-
560 994,38

2726 617,s2

270 000,00

3 557 611,90

Créditos

r-
561 M0,86

2 68t 823,22

210 000,00

3 452 864,08

Saldo Final

t 203,52

99 287,41

220 000,00

32O 490,93

Quadro comparativo:

Conselho de Administração
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Saldo inicial Débitos

-

Fundação Manuel Francisco

Saldo Final

-

I 250,00

g 493,t1

160 000,00

2t5r43,tl

Cr&itos

-

Câixa

Depócitos à ordem

Outros depósitos bancários

Tolel

262,79

14 463,59

110 000,00

L24r26Ãa

9Íì7,2t

40029,52

50 000,00

91 016,73
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certificação Legal das contas e Reratório de Auditoria

RE1ATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS

OpinÍão

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Fundação Manuel Francisco Clérigo que
compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2020 (que
evidencia um total de balanço de 13-921.606 euros e um total de fundos patrimoniais de
t3-624957 euros, incluindo um resultado líquido negativo det26.t57 euros), a demonstração
dos resultados por naturezas, a demonstração dos resultados por resposta social a
demonstração das aherações nos fundos patrimoniais e a demonstração dos fluxos de caixa
relativas ao ano Íindo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que
incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira de Fundagão Manuel Francisco
Clédgo em 31 de dezembro de 202Q e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos
ao ano findo naquela data, de acordo com a Norma Contabitística e de Retato Financeiro para
as Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de
Normalização.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoria (lSA) e
demais noÍïnas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As
nossâs 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 tei 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 suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.

Ruo Brigodeiro CoÍÍeio CoÍdoso, n" 193 -R/Ch Ol -tFD g00GO8ó Coimbro
:lel. N 91ó W - Tm.9t9 40,f 910 - EmoÌ: ssb229l2,í9@sopo.pt

Coplld Socid 5'000,@ euÍos - Número de ContÍibuinle e de Reglslo no Consenrolórlo do Regislo Conrerdol de Colmko SÌ S 127 W3
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Responsabilidades do órgão de gestão
demonstrações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:

e do órgão de Íiscalização pelas

- 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 Portugalatravés 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 erro;

- 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
atiüdades.

o órgão de fiscalização é responsável peta 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 

"rro, "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 exista. As distorções podem ter origem em
fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa
razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com
base nessas demonstrações financeiras.

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

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras,
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 material

Ruo BÍigodeiro CoíÌeio CoÍdoso. n" t 93 -R/Ch -Dp {.FD_ 3OOO{8ó Coimbro

-Tel. 239 94 W -Tm.9l9 &191O - Enrcdt: sssb22.$ì 249@sopo-pt
Cortilol Sociol 5.000,00 euros - Número de Conftibuinle e de Regislo no conservolório do Regislo Cornrciolde cc,iÍÍ{cÍo sì s t27 6&3

lnscÍiçòo rÌo OROC número A32 e no CMVM sob n. ?OItOOIO

2



JO EQ
f.rr\J

devido a eÍTo, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais,
falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos 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 controlo interno da Entidade;

- avaliamos a adequação das potÍticas 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 possam suscitar dúvidas significativas sobre a
capacidade da Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que
existe uma incerteza matêrial, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as
divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas
divulgações não sejam adequadas, modificar 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 atingir uma apresentação apropriada nos
termos da Norma Contabilística e Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo
adotada em Portugalatravés do sistema de Normalização;

- comunicamos com a Gestão, entre outros assuntos, o âmbito e o catendário planeado da
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo quatquer 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.
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REI TO 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 legais e
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as
demonstrações financeiras auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.

Coimbra, 7 de junho 2021

José Oliveira & S. OC, Lda- SROC no 332

Representada SiÍnões ROC no 1249
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lfr FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLERIGO
Rua Manuel Francisco Clérigo

2460-666 São Martinho do Porto C.A.E.: 85100 N.I.F.: 500885729

ATAS

Não havendo mais assuntos atratar deu-se por terminada a reunião às
Depois de lida em voz alta, vai a presente ata ser assinada pelos

Folha 42

ATA N." 1098

Aos 28 dias do mês de juúo de 2021, pelas 14h30 reuniu na sua sede, o Conselho de Administração da
Fundação Manuel Francisco Clérigo em São Martiúo do Porto, com a presença dos seguintes
administradores: MRNUEL FERNANDo BAETA Do VALLe-DovrNcuES, TRrsrÃo DA CuNHe oa Srr-vnrRa
MoNrpxecRo CARVALHATS E Joaquru AUGUSTo DA coNcErÇÃo clenrco

ORDEM DE TRABALHOS

PoNTo UNICO - APRovAÇÃo Do RELAToRIo DE ATIVIDADES E coNTAs Do ANo 2020:. . ..
O Conselho de Administração tomou boa nota do conteúdo da Ata no 27I, da reunião do Conselho Fiscal
de 31 de maio de 2021, que emitiu païecer 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 os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor e a
informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas, não tenào sido
identifi cadas incorreções materiais
Cumpre-nos referir que o valor do EBITDA foi de €275.746,82 positivos, superior em €34.485,07 ao
valor do ano anterior. O Resultado Líquido foi de €,126.156,68 negativos, consequência de depreciações
anuais, decorrentes de uma reavaliação dos ativos efetuada em 2010.
Tendo sido posto à votação, foi o Relatório e Contas aprovado com dois votos a favor e um voto contra do
Vogal, Joaquim Clérigo.

15h00.
membros presentes do Conselho de

Administração

O Presidente

O Tesoureiro

O Vogal r)

rì
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