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AADID - Associação dos Amigos das Deficiências Intelectuais e Desenvolvimentais

> Relatório de Atividades
do período findo em 31 de dezembro de 2015

1. Apresentação da Entidade
A ADDID - Associação

510347282

dos Amigos das Deficiências

é uma instituição

Intelectuais

e Desenvolvimentais

com o NIFINIPC

sem fins lucrativos, com sede na Rua D. Agostinho de Jesus e Sousa s/n° 4000-

015 Porto. Tem como atividade apoiar pessoas com deficiências intelectuais

e desenvolvimentais,

e suas

famílias, visando a integração social e comunitária, de acordo com os princípios expressos na convenção sobre
os direitos das pessoas com deficiência. Foi constituída no Cartório Notarial a cargo da Notária Maria do Rosário
da Costa Gomes, no Porto no dia 30.07.2012.

03.08.2012.

A respetiva escritura foi publicada no portal da justiça

em

Foi aprovada e registada como IPSS na Direção Geral da Segurança Social e reconhecida como

pessoa coletiva de utilidade pública, no dia 21.07.2014,

tendo o seu registo sido lavrado com a inscrição 25/14,

considerando-se efetuada em 11.07.2013.

2. Atividade desenvolvida
2.1. Introducão
O ano de 2015 fica assinalado pela cedência, em julho, das instalações da Rua D. Agostinho de Jesus e Sousa à
AADID, feita pela Câmara Municipal do Porto, mediante o pagamento de uma renda mensal de 30€.
Foi um longo processo de solicitações à autarquia que se viu, finalmente, bem-sucedido, exatamente quando as
instalações da Avenida da Boavista iriam deixar de estar disponíveis.
Dotada de um espaço próprio, a nossa associação pode instalar a sua sede de forma digna e planear, organizar e
instalar a primeira resposta de atendimento: a Unidade Terapêutica - Centro Ana Sullivan.
Também em 2015 a AADID pode realizar a sua primeira iniciativa social- o Jantar Solidário de Natal, que juntou
um grupo de oitenta e oito associados e amigos.
Neste Jantar participaram algumas individualidades,

destacando-se a presença do Vereador de Ação Social da

Câmara Municipal do Porto, Dr. Manuel Pizarro, e do Presidente da Junta de Freguesia do Bonfim, Senhor José
Manuel Carvalho, o qual, na impossibilidade de ficar para o jantar, nos foi cumprimentar.
No contexto

das palavras proferidas pelo Dr. Manuel Pizarro, foi endereçado o convite para visitar as nossas

instalações e, um dia, em tempo oportuno, podermos contar com a pres_ença da Secretária de Estado para a
Inclusão das Pessoas Com Deficiência, Ora. Ana Sofia Antunes, por iniciativa do Vereador.

2.2. Dados mais significativos

do exercício de 2015

Associados e donativos:

1) Associados: em 2015, a AADID contou com um corpo associativo de 104 associados, em comparação
com os 68 de 2014, tendo as receitas provenientes

dos pagamentos de joias e quotas atingindo

valor de 2.557,50.
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2)

Donativos: o valor dos 42 donativos

de associados e de amigos não associados é calculado em

10.587,62€.
3)

Donativo da Carrinha: foi doada à AADID uma carrinha Renault Traffic de 9 lugares, com a matrícula 73CQ-49, com o valor de mercado de 5.000,00€.

4)

Foi doado equipamento

diverso: equipamento

informático,

mobiliário, equipamento

para o refeitório,

ginásio e atividades, no valor de cerca de 8.000,00€.

Outros dados:
1)

Instalação e adaptação dos espaços: as despesas mais significativas

circunscrevem-se

à instalação e

adaptação dos espaços no valor de 7.000,00€.
2)

A AADID está atenta à necessidade futura do pagamento do projeto de arquitetura

e das obras de

adaptação das instalações, cujos valores serão fornecidos pelo gabinete técnico de arquitetura, a quem
foi entregue o projeto e de acordo com as orientações da Segurança Social.
3)

Futuramente,

também será necessário, em parceria com a Câmara Municipal do Porto, proceder à

remoção do amianto existente na cobertura.

2.3. A Unidade Terapêutica:
A Unidade Terapêutica foi a primeira valência a ser implementada

pela AADID, nas instalações cedidas pela

Câmara Municipal do Porto.
Iniciou a atividade no início de outubro de 2015, com 13 jovens, que foram atendidos a tempo completo pelos
técnicos da Unidade, quer em terapias, com um valor mensal de 290,00 € (terapia da fala, fisioterapia,

terapia

ocupacional, psicologia, motricidade e apoio educativo especializado), quer em apoios socioeducativos.
De salientar que dois dos 13 jovens não pagaram qualquer valor em relação às terapias pois aguardam a
aprovação do subsídio por parte da Segurança Social
Foi assegurada a alimentação

a 13 jovens, dos quais 12 pagaram um valor médio mensal de 60,00 € e o

transporte a 7 jovens, dos quais 6 pagaram um valor médio mensal de 60,00 €.
A Unidade assegurou ainda aulas de natação adaptada, duas vezes por semana, na piscina Solinca - Dragão a 8
jovens, cujo valor médio mensal foi de 50,00 €.
A Unidade Terapêutica iniciou, em novembro, a colaboração com o serviço educativo da Fundação de Serralves
que os jovens frequentam

mensalmente.

Toda a atividade da Unidade foi suportada financeiramente

pelos pais dos jovens, tendo a Segurança Social

apoiado apenas um dos jovens.
A Unidade Terapêutica apoiou dois jovens ainda em idade escolar, em terapia da fala, cujo valor médio por sessão
foi de 25,00 €.
Nas férias de Natal foi prestado apoio sócio educativo e familiar a quatro jovens em idade escolar, cujo valor
médio diário foi de 20,00 €.
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A Unidade Terapêutica tem ao seu serviço, em tempo parcial:
•

1 terapeuta ocupacional,

•

1 fisioterapeuta,

•

1 técnico superior de reabilitação e motricidade,

•

1 auxiliar de apoio a atividades ocupacionais,

•

1 terapeuta da fala

•

1 motorista.

A tempo completo e em regime de voluntariado:
•

1 diretora técnica que acumula funções de psicóloga.

•

1 educadora especializada

A tempo parcial e em regime de voluntariado:
•

1 auxiliar de apoio a atividades ocupacionais;

•

1 assistente administrativa

A Unidade Terapêutica

organizou um Magusto e uma Festa de Natal bem como uma Venda de Natal, com

trabalhos realizados pelos nossos jovens.

2.4. Conclusão
O ano de 2015 constituiu um exercício em que a AADID pode avaliar, no concreto, os seguintes aspetos:
•

A vida associativa demonstrou ser uma enorme mais-valia, quer em diálogo, nas assembleias gerais, em
reuniões e encontros informais, quer em coleta de fundos, resultantes

das joias, quotas, e donativos,

quer em capacidade operacional: a partir de julho, em apenas 2 meses, podemos instalar e iniciar, em
outubro, o atendimento
•

do grupo dos 13 jovens.

As Autarquias, a Câmara Municipal do Porto e a Junta de Freguesia do Bonfim foram os organismos mais
recetivos às necessidades.

•

O estatuto

de IPSS da AADID foi fundamental

para as negociações com as instituições

autárquicas,

oficiais e particulares, de ação social e culturais.
•

O esforço das famílias, através do pagamento das mensalidades calculadas a partir das despesas básicas
da Unidade Terapêutica, possibilitou a criação urgente da resposta.

•

O apoio da Segurança Social para a comparticipação financeira das terapias é praticamente

•

A Unidade Terapêutica só tem podido funcionar porque existe apoio sistemático
sendo que dois deles, a diretora técnica/psicóloga

nulo.

de cinco voluntários,

e a educadora especializada são a coluna dorsal da

resposta, em termos de organização, coordenação e apoio direto.
•

Sem o apoio formal do Estado, da Segurança Social, a solidez institucional

da resposta é muitíssimo

limitada.
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•

A modalidade de ação social a que nos propusemos, no futuro,

é a de um Centro de Atividades

Ocupacionais, pressupondo a celebração de um acordo de cooperação.
•

Verificada a necessidade de cumprir quesitos legais e técnico-normativos,

no respeitante a instalações,

foi considerado prioritário avançar para a entrega do projeto a um gabinete de arquitetura.

3. Agradecimentos
A Oireção da AOOIO, aproveita esta oportunidade para agradecer a todas as pessoas e entidades que connosco
se relacionaram, nomeadamente,

associados, restantes membros dos órgãos sociais e entidades públicas que

acolheram com agrado o nosso projeto.

Porto, 8 de março de 2016.
A Presidente da Oireção,

de Sousa Moreira da Silva Aguiar
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> Balanço
BALANÇO INDIVIDUAL

Valores em euro

(Modelo ESNl)

Período findo em 31 de dezembro de 2015

notas

2015

2014

Ativo
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis

Ativo corrente:
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

5

21.091,23
21.091,23

15
15
15
15

350,00
154,96
76,33
19.179,87
19.761,16

5.444,28
5.444,28

40.852,39

5.444,28

5.444,28
17.703,67

1.809,08

23.147,95

1.809,08

16.547,67
39.695,62

3.635,20
5.444,28

39.695,62

5.444,28

Total do Ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS

E PASSIVO

Fundos patrimoniais
Resultados transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais

18
18

Resultado líquido do período

Total do fundo de capital

Passivo
Passivo não corrente:

Passivo corrente:
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar

16,04
1.140,73

15
15
__

Total do passivo

--'-1.0...;..1
56,77

1.156,77

Total dos fundos patrimoniais e do Passivo

40.852,39

°

A Presidente da Direção,

5.444,28

Contabilista Certificado,

k
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> Demonstração dos resultados por natureza
DE

Valores em euro

INDIVIDUAL

DOS RESULTADOS

POR NATUREZA

(Modelo ESNL)

Período findo a 31 de dezembro de 2015

RENDIMENTOS

notas

2015

2014

2.270,00

E GASTOS

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração

10
18

17.444,50
10.420,62

Fornecimentos e serviços externos

18
18

(11.613,61 )
2.734,88

18

(2.065,90)

Outros rendimentos

e ganhos

Outros gastos e perdas

759,95
(60,00)

16.920,49

Resultados antes de dep., gastos de financ.e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

815,00
(149,75)

3.635,20

(372,82)

5

~--_._Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)

_~47,67

.

3.635,20

Resultado antes de impostos

16.547,67

.._E35,20

Resultado líquido do período

16.547,67

3.635,20

Imposto sobre o rendimento do período

O Contabilista Certificado,

A Presidente da Direção
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> Demonstração dos Fluxos de Caixa
RUBRICAS

NOTA

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores

1B
1B

PERIODOS
2015
17.094,50

2014
2.270,00

11.756,57

Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

1B

5.337,93

2.270,00

1.457,74

629,4B
2.899,48

6.795,67

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis

5

3.480,70

Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
(3.480,70)

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento

18

10.420,62

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

10.420,62

Variação de caixa e seus equivalentes (1 +2+3)

13.735,59

2.899,48

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

5.444,28
19.179,87

2.544,80
5.444,28

O Contabilista Certificado,

A Presidente da Direção,
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> Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
DEMONSTRAÇAo

INDIVIDUAL

DAS AL TERAÇÔES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS

NO PERíODO

M

MOVIMENTOS

POSlçAo

Alterações

NO INI(IO

Notas

00 PERíODO 2

Excedentes
Técnicos

Fundos

5.444,28

6

Reservas

0,00

0,00

do referencial

Ajustamento
5 em ativos
financeiro 5

Resultados
Transitados

0,00

do período:

Primeira adopção
Alterações

NO PERfoDO

2015

o nt a nt e a e xpre s s c s em Euro

Outras
variações
nos fundos
patrimo niais

Resultado
líquido do
período

TOTAL

5.444,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00\

,
contabilístico

de políticas conlabilísticas

Diferenças de conversão

de dem.financeiras

Realização do exced.revalo r.Af-T eAI
Exced.revalor.AFT

e AI e respectivas

variações

Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas no CP

,
7

Resu Itado

líqu ido do período

Resultado

extensivo

Operações

com instituidores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

13.547,67

9=7-<8

13.547,67

no período:

Fundos
Subsidios, doações e legados

17.703,67

18

13.547,67

Outras operações

POSlçAo

NO FIM DO PERloDO 201

tl

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

17.703.67

13.547,67

0,00

6+7+8+'0

5.444.28

0,00

0,00

0,00

0,00

17.703,67

13.547,67

39.695,62

Legenda:
AFT = Activo Fixo Tangível
AI

=

A Presidente da Direção

O (ontabilista (ertificado

L1

v1(~

Activo Intangível

Q

CP = Capital Próprio

t

"-
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DEHONSTRAÇAo

INDIVIDUAL

Intelectuais

DAS ALTERAÇÕES

e Desenvolvimentais

NOS FUNDOS

PATRIHONIAIS

NO PERfoDO

2014

Montantes

HOVIHENTOS

POSlçAo

NO INIcIO DO PERloDO

Alterações

Notas

NO PERíODO

2

Fundos

6

-450,72

7

0,00

Excedentes
Técnicos

Reservas

Ajustamento
5 em ativo s
financeiro 5

Resultados
Transitados

Outras
variações
nos fundos
patrimoniais

expressos

Resultado
líquido do
período

em Euro

TOTAL

do período:

Primeira adopção do referencial contabilistlco
Alterações

de políticas co ntabiü stlcas

Diferenças de conversão

de dem.financeiras

Realização do exced.revator.AFT

e AI

Exced.revalor AFT e AI e respectivas variações
Ajustamentos

por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no CP

Resultado

líquido

do período

Resultado

extensivo

Operações

com instituidores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

0,00
5.895,00

9=7-t8

5.895,00

no período:

I

Fundos
SUbsidios, doações e legados

5.895,00

13

Outras operações

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.895,00

0,00

-450,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.895.00

5.444,28

'D

POSlçAo

NO FIM DO PERloDO

201

6+7+8+"D

Legenda:
AFT
AI

=

CP

A Presidente

= Activo Fixo Tangível
Activo Intangível

= Capital Próprio
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> Anexo
do período findo a 31 de dezembro de 2015
(Modelo ESNL)
1 - Identificação da Entidade
A ADDID - Associação

dos Amigos

Intelectuais

e Desenvolvimentais

com o NIF/NIPC

é uma instituição sem fins lucrativos, com sede na Rua D. Agostinho Jesus e Sousa s/n" 4000-015

510347282

Porto. Tem como atividade
inferiores

das Deficiências

apoiar pessoas com deficiências

aos seis anos e superiores

intelectuais

e desenvolvimentais,

com idades

aos dezasseis anos e suas famílias, visando a integração

social e

comunitária, de acordo com os princípios expressos na convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência.
Foi aprovada e registada como IPSS na Direção Geral da Segurança Social e reconhecida como pessoa coletiva
de utilidade pública, no dia 21.07.2014,

tendo o seu registo sido lavrado com a inscrição 25/14, considerando-

se efetuada em 11.07.2013.

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencial Contabilístico adotado.
Em 2015 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir
dos livros e registos contabilísticos

da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro

para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)aprovado pelo Decreto-Lei n." 36-A/2011
No anexo

11

de 9 de março.

do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo

é composto por:
•

Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

•

Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria n." 105/2011

•

Código de Contas (CC) - Portaria n." 106/2011

•

NCRF-ESNL - Aviso n." 6726-B/2011

•

Normas Interpretativas

de 14 de março.

de 14 de março.

de 14 de março; e

(NI). _

2.2 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não
sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Não existem contas do balanço ou da demonstração dos resultados que não sejam comparáveis com as do
exercício anterior.

2.3 - Adoção pela primeira vez da NC-ESNL (divulgação transitória)
A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 01.01.2013.
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3 - Principais políticas contabilísticas
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras.
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações
Financeiras (BADF)

3.1.1 Continuidade
Com base na informação

disponível

e as expectativas

futuras,

a Entidade continuará

a operar no futuro

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

o

nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um
conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade
de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodizacão económica)
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos
definições e os critérios de reconhecimento
momento

do pagamento

são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas

de acordo com a estrutura

ou do recebimento)

sendo

registados

as

conceptual. independentemente

contabilisticamente

e relatados

do
nas

demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos
e pagos e os correspondentes

rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas" Devedores

e credores por acréscimos" e "Diferimen tos "

3.1.3 Consistência de Apresentacão
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer
dos movimentos
natureza

contabilísticos

que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações

que, nesse caso, estão devidamente

identificadas

e justificadas

significativas

neste Anexo. Desta forma

na
é

proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3.1.4 Materialidade e Agregacão
A relevância da informação
quantificação

é afetada pela sua natureza e materialidade.

A materialidade

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

dependente

da

influenciarem

as

decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são
materialmente

relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser

materialmente

relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensacão
Devido à importância

dos ativos e passivos serem relatados separadamente,

assim como os gastos e os

rendimentos, estes não devem ser compensados.
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3.1.6 Informacão Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior.
Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de
maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo

e de maneira consistente.

Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação
devem ser divulgadas, tendo em conta:

a) A natureza da reclassificação.
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.

3.2 - Outras políticas contabilísticas.
As políticas contabilísticas

apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-ESNL. Em

cada data de balanço é efetuada

uma avaliação

da existência

de evidência

objetiva

de imparidade,

nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados sempre que possa
ser medido de forma fiável.

3.3 - Principais pressupostos relativos ao futuro.
As desmonstrações

financeiras

foram preparadas numa perspetiva

de continuidade

não tendo a entidade

intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações.

3.4 - Principais fontes de incerteza das estimativas.
Não existem

situações

que afetem

ou coloquem algum grau de incerteza

materialmente

relevante

nas

estimativas previstas das demonstrações financeiras apresentadas.

4 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:
Não aplicável.

5 - Ativos fixos tangíveis:

5.1. Oivulgacões gerais
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo
método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Atívos Fixos Tangíveis
Equipamento básico
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Equipamento transporte

5 anos

Equipamento administrativo

3 anos

Outros ativos

4 anos

5.2. Quantia escriturada bruta e a depreciacão acumulada no início e no fim do período

QUANTIA ESCRITURADA E rvoVINENTOS
DESCRiÇÃO

Trabalhos

'I

.i

Equip. administ.

transp.

Outros AFT

Total

.__

----------.--.---1-

!Depreciações

o

Equip. de

EqUlparrento
.
básico

para a própria entidade

~~~;;::,~ ~rdas

1

DO PERíODO 8v1A TIVOS FIXOS TANGívss

por imparida-d,,:._.

I~!~:~~?-::.-.-....-....
-.----.--.-.".""-.-.".--""-"---------00_·

·_·_·

• __

• __

·_·

__

Abates

=:::;~

-~,ó;;------';MJ~-~
150.95

I

._

166,67!

0.001

18,05

37.15

372.821

----------i--

1

·

O

-----------------r--~.~~=-::.---~~:
.~__
._m_m

__

m

00

I

._.?;~J

._e-_.

.__

:

O,OO!
I

0,00:

Outras
~

1 Rev,:~sões de perdas por in:e.~.::.da=_d::.:e:....... .
5.4 I Transferências
de A:_~-=~..:.~.:._so
._._. ,__

L

-_-_-_-_-_-_-.LI

_-=~=-__--

O 00 I

-1

1~:~,~~,:=;(:-:-::-:::~
f----:';~7:+--'-'-"'"' '
5.5 Transferências

de/para activos não correntes

.

0:0õ1

----------

0,001

detidos para venda

o",'"

L.:~..J9~<3~tj<3(~<3_!~.<3!~ln~ttii.~al
~d:?.<3.:.:!.~?.s..:~?.~.~i~~!<i~i?<3~:
r.:.:.!r..ingl~<3

1

__. __..__.L.

1

Q.-" ", ".,.."...•............ - -..6
_ _

I..

3..-1 5-.
,-9 ..

.J..

.: : :..:.- :..:.: - ; ..-.-.. ~.- ~.·.··.~.6.·.·.·.··.~.·.;.-.·.-.~
..·-.-.·.. ·-_-.·.·..·-.--.-..-.:.;.:,.··.-

·.:.~.··.·.·.9.:·-.Oo~.·.··.-.,:.·.~?~.·.·Oo,~.:.jl

.

6 - Ativos intangíveis:
Não aplicável.

7 - Locações:
Não aplicável.

8 - Custos de empréstimos obtidos:
Não aplicável.

9 - Inventários:
Não aplicável.
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10 - Rédito:
10.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante os períodos
Em 31.12.2015 e 2014, foram reconhecidos os seguintes réditos, conforme segue:
,--.-...-.---.----..--.--.----.----.----.----.-.--.--...----.--------.----.--.-.-----r--- ..-.--.-.--..---.----.----.-.,.----------------

Rubricas

31-12-2015

Réditosreconhecidosn~_períod~

.

.

31-12-2014

._t__--_.--

.

Vendasd~_~_e_n_s___

__
.....2.!.QQ

0,00

f!~~!~ç!~_~!!..~~yiç_c:l~
__. .

.

.__...__..__._.

~~Z~º_º_

..!Z:1112_Q.

Juros

._..

0,00

L~r0;~~~~~.
._._. _..._...........j.

0,00

._~:.~.~.L_
.._.

~:.~.~_

11 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes:
Não aplicável.

12 - Subsídios do governo e apoios do governo:
Não aplicável.

13 - Efeitos de alterações em taxas de câmbio:
Não aplicável.

14 - Imposto sobre o rendimento:
14.1 Cálculo do imposto sobre o rendimento por atividades:
-· ··------·---r--·-·····
Total das atlvldades
(A)
RENDIMENTOS
...
-----------

30.600,00
..
----...
--------------I--------{---.-------I---

Prestações de Serviços
Subsídios
....... _ .. _ •..... _--_ .. _

__

_ _---_ .. _--_

_-

_..

__ ._

_--- ----

_

_---- ..•_

__

10.420,62
_--_._--_

- --_._ _._.

__

__

------------

Gastos especificas

das atividades

---

__ ._------

da Associação

-----------_ .. _._._-------_.

RESULTADOANTES DE IMPoSTOS
--_._._-_ ...•.... _. __ .... __ .. _-_._-----------------_
Trib. Autónoma

sobre despesas não documentadas

Trib. Autónoma

s/ajudas de custo
e Km_pagos
.__....
_ ....•
..

.__

---

14.052,33
-------_

--

------------.----1----14.052,33
---------_ _------

16.547,67

..

0,00

_ .. _-_ .. _--------

0,00

14.052,33

0,00

0,00

1---'---

0,00

2.734,88

14.052,33

Custo com as Mercadorias

(A)·(B)·(C)

14.720,00

2.734,88

GASToS

"
.
Rendimentos
Sujeitos a Tributação

17.454,88
0,00
.....
------------------------

2.724,50

10.420,62

_._

·..·-.·. ·····
..···--..··---·- .-

Rendimentos
Isentos (C)

13.145,12

17.444,50

Outros

'----

Rendimentos não
Sujeitos (B)

13.145,12

__ _--

0,00
0,00

-_ _--_._ _ _0,00

..

3.402,55

_--------_._._-- --------------- ----------_.

..

..

0,00

..•..

-----------

0,00
.

L..._

-=~_._.

.._

[i~.!~~~~~ÕES-~l;TóNoM;S---···-~~=_===r==-=
__
~~o~L_

__
...

..

._._____

O~Oor·-----·----~=~_~~~

.

_

0,00

.. ~~~~]

1~~~~~~~~~~~~?~~_~~~~~~~i-==r=-_==~~3=.=-----··O~õ·~[=_-=_=~~~~~_·-o:~

I~~_~~~.":.~~o
LíQU~~~

.
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1 5 - Instrumentos

Intelectuais

e Desenvolvimentais

financeiros:

15,1 - Caixa e depósitos bancários
A rúbrica "caixa e depósitos bancários"a 31,12,2015

e 2014, encontrava-se com o seguinte saldo:
............. _ .._-----

Descrição

2015

Caixa

2014
0,2Q.

0,00

Deoósitos à ordem

19,17987

5.44338

19,17987

5,44428

Outros de.Qósitos bancários
Total de caixa e deoósitos bancários

15,2 - Clientes, fornecedores, outras contas a pagar e outras contas a receber
O saldo da rúbrica "ctientes.

tomecedores. fundadores, benemétttos. pstrocinsdores.

membros, outras contas a receber e outras contas a pagar'; em 31,12,2015

doeaores. associados,

e 2014 encontravam-se

com os

seguintes saldos:
,.....-.

__ __ ._-_ _-------,...-------.

i--~- _

..

---._-

""",,
---+---.,,--,,-

Descrição

_-_ _ _-

--------.........,-..,.-----------_._._ ..
31-12-2014
-.---".-.------".-.
,------."-,,.
".-.._ _ .."---.,, ,

31-12-2015

.•.--.---

.-..-

Corrente

Não corrente

Total

Corrente

Não corrente

..

..

.
Total

IAtivos:
,-·------·---·-~-·
..
·-_+__-·-·----I-·------t----·------t_------1-------1-------

IClientes

35000

[Adiant_ a Fornecedores

000

15496

Total do Ativo

000

50496

000

35000

000

15496
50496

000
0,00

000

000

Passivos:
Outras contas a oaear

1,14073

.

J9!!1.L~.º...!'~.~~_"'i
v:..;::o'-- _

.-L1

000

°

4 ,.;...7=-3-'--

...:«>.,9.9.

1.14073
1. 1 4 O,c:.,7_,,3'-'__
----'0=-::0:.:0'--'--

-º

000
Q.Q.c..... __ .......Q,Q.9.

15,3 .. Estado e outros entes públicos
O saldo da rúbrica "estado e outros entes públicos"em

31,12,2015

e 2014 apresentava os seguintes valores:

Corrente

31-12-2015
Não corrente

Total

Corrente

31-12-2014
Não corrente

Total

Estado e outros entes
I públicos
Activos
Imposto sobre o rendimento
Total
Passivos

0.00

Imposto sobre o rendimento
Retenção de impostos sobre
rendimentos
Imposto sobre o valor
acrescentado
Contribuições para a
seauranca social
Total
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15.4 - Diferimentos
O saldo da rúbrica

"ditettmentos'et« 31.12.2015 e 2014 apresentava os seguintes saldos:

Descrição
Diferimentos
Activos

76,33
76,33

Gastos a reconhecer

Totai
Passivos
Rendimentos

31-12-2015
Não corrente

Corrente

---

Total

76,33
76,33

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

a reconhecer

0,00

Total

0,00

~~---~-~---------~--~

Total

31-12-2014
Não corrente

Corrente

16 - Benefícios dos empregados:

16.1 - Número de membros dos órgãos diretivos e alteracões ocorridas no período de relato financeiro

~EmE;

o

o

+! C=a~H-º-=!IO

. __

Maria Manuela Veloso de Sousa M. S. Aguiar

Presidente

Maria de Fátima Oliveira Mesquita

Vice-Presidente

Hermínia Maria Dantas Carneiro

Secretária

Henrique Jorge Antunes Marques

Tesoureiro

Maria Isabel Serrano dos.Santos

---1-=V-=o:.g~ca~I

__i

Membros do Conselho Fiscal
No_m_-_e

~~C~a~rg~lo~-------~

Ricardo Nuno Garcia Gonçalves

Presidente

Pedro Miguel Marques Silva Aires

Secretário

João de Brito Graca Alves_~~__
~_':?lI_~~::

L:R_;;e:::I~_!<?_r

--'

--o
Membros da Mesa da Assembleia Geral
Nome
f-:-----------------------------------------Bernardo José Por-tela Vilas Boas

ICar~o

---

Presidente

Inês Graça Brito

10 Secretário

Inês Dantas Carneiro Goncalves

20 Secretário

16.3 - Informacão sobre as remuneracões dos órgãos diretivos
Nenhum dos membros dos órgãos diretivos da AADID, são remunerados a qualquer título, desenvolvendo todos
eles trabalho voluntário em prol da instituição.
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17 - Divulgações

Intelectuais

e Desenvolvimentais

exigidas por outros diplomas legais:

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do DecretoLei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto n° 411/91,

de 17 de outubro, a Direção informa que a situação da

Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

18 - Outras informações:

18.1 - Fundos patrimoniais
Nos "fundos patrimoniais", ocorreram as seguintes variações:

!-------------------------------,'------..
---o.-.----------,r---------~------Saldo em
Descrição

__-,

01-01-2015

I Fundos

O,OJt
000

10Ro~~_'ªr.'tª~0_00_00_00..... 0000000 .__0.0

..........
o.o.o.o.o.o.-o.o.-to.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.-'0'0'0'_0'0'0'0'0'0
·0·0
..·0 0.0 0.0.0._0.0.0...

Resultados transitados

1.809,08

0 _.0.__0

__0._..0._0.

o.o._o.o.o.o.o.

3.635,20

••••••••••

5.444

!

Excedentes de revalorização

ºLºº
28
000

Outras variações nQs fundos patrimoniais

______ _.

Total

J1J:183,

1.80908

3 5 l--o __

.::2=-:7-=9:.<..,6=.;8"'-I1'-'7-'..7=-:0""37!...f
2,::=.6

21.61855

27968

23.14795

18.2 - Subsídios, doacões e legados à exploracão
O saldo da rúbrica "subsídios de outras entidades, doações, heranças e legados'; em 31.12.2015

e 2014,

encontravam-se com os seguintes saldos:

º~sc ri çã o

0

.

-+_0._0.0.?..9_1L___

Subsídios de outras e_r:!tidi:l:.:::dc::;es=-_Doaç~~_~

.

-t

__o.?-<~li.._._
--t

l

__1f__~1.;:;0-'-.4'-"2::.::0:L,6=-:2=+----_...::8::..:1,-=5LQQ

as
.h.~.cª~~_.o.o

I-ºª'-__

o_.o

Os valores constantes

o._ o.o_.o

o
._.

0 0_.__.._ 0._00..0.0 0'..
o________

_

..

da rúbrica doações, referem-se especificamente

doações em espécie (equipamento, ferramentas

._0

J-<~A?0,62

..__0

_ _

,

oo_oJn?_"º-º_

aos valores doados em numerário. As

e viaturas) efetuadas pela Sociedade M. E. Veloso & C", Lda.

foram registadas na conta # 594, da classe de fundos patrimoniais, de acordo com a nota de enquadramento

às

contas especificas das ESNL. Anualmente deverá ser transferido numa base sistemática para a conta # 7883, à
medida que foram contabilizadas as depreciações do ativo a que respeitam.
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18.3 - Fornecimentos e servicos externos
O saldo da rúbrica "fornecimentos

e serviços externos",

em 31.12.2015

e 2014, encontravam-se

com os

seguintes saldos:

Fornecimentos
Serviços

e serviços

externos

2015

especia lizados

8.763,96

Trabalhos especializados

1.292,24

Vigilância e segurança

_S_I:l"-~.':~_~5~~.!.':E~raçã~
_________

0,00

1.896,37

0,00

3.616,04
._._
.....
__...__ ._.__ ..._-_._. ,_.__ ..__ ._-------_._--

0,00

15,60

5,20

1.642,81

0,00

Serviços Bancários
Outros Serviços Especializados
Materiais..~---_ ..
._-_.
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
Material de escritório

I

I....
....

__
.............
~.:.~':_!~~i~~~_

.... ..... _.,,"

............•.•.

..............................•

531,91

0.00

117,59

54,52

560,65

0,00

1.103,30

~._ ~._.•.

tíveis

Serviços

estadas

0,00

•...

0,00

95,90

0,00

e transportes

0,00

0,00

diversos

536,20

Rendas e alugueres
Comunicação
_-_. __ .__ .__ .__ ..

Seguros~ __

-_

........ _ ....

1.007,40

Água
Deslocações,
r------

54,52

1.210,15

,,-,"

Outros
I~.

~

300,90

Honorários

,,-,,~~_

I

2014

..

.............

__ .....

__ __

.. ...

90,00

0,00

160,24

10,08

21,81

0,00

73.95

0,00

_-

Limpeza. higiene e conforto
Outros serviços

10,08

190,20

Total

---~-~-•.

, ,~.

11.613,61

~

18.4 - Outros gastos e perdas
O saldo da rúbrica "outros gastos e perdas", em 31.12.2015

e 2014, encontravam-se com os seguintes saldos:

..

Outros

Gastos e Perdas

Imoostos

__ m

2014

2015
2.00000

:Ouotizacões
Outros não esoecificados

60,00

60,00

5,90

0,00

2.065,90 ___
..._
..

Total

000

_".-.Ji~

18.5 - Outros rendimentos e ganhos
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o saldo

da rúbrica "outros rendimentos e ganhos", em 31.12.2015

e 2014, encontravam-se

com os seguintes

saldos:

Outros

Rendimentos

e Gan hos

2015

Rendimentos sunlernentares
Descontos de P!~:mt~!!!~nto

º!l:!i!lº~_

Outros rendimentos não especificados
lrnoutacão de subsídios nara investimentos
Total

18.6 - Acontecimentos
As Demonstrações
posteriormente

2014
0,00

759,95

12..,º-~_________9,º9
2.44ª~

__ ~~O,.Lº_º_

279,68

0,00

2,734,88

759,95

após a data do balanco

Financeiras foram aprovadas para emissão pela Direção no dia 09.03.2016,

as quais

serão remetidas à Assernblela-geral, que poderá solicitar a sua retificação, ou proceder à sua

aprovação.

Desde a data de encerramento

das contas do período findo em 31 de dezembro de 201 5, até à presente data,

não ocorreram eventos subsequentes

que tenham efeitos materialmente

relevantes sobre as Demonstrações

Financeiras, ou que mereçam divulgação.

Porto, 9 de março de 2016.

A Presidente da Direção,

o Contabilista

Certificado,

t!l7t--t
Henrique Jorge Antunes Marques
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> Parecer do Conselho Fiscal
Analisados os documentos (relatório de atividades e contas par-ao ano de 2015) que nos foram apresentados
pela Direção, verificou-se que os mesmos se encontram organizados sob a melhor técnica de execução, quer a
nível descritivo quer a nível contabllfstico.
Tendo sido efetuada uma exposição atenta e uma visualização minuciosa do relatório e contas, e após as
explicações tornecídas quer pela Direção, quanto ao Relatório de atlvidades e no que concerne_às demonstrações
financeiras,

concluiu-se tratar-se

de documentos

que apontam para a veracidade de toda a atividade

desenvolvida pela-Instituição.
Assim, decidimos dar o nosso parecer favorável ao relatório de atividades e contas do exercício de 2015,
propondo a sua aprovação.

Porto, 10 de março de 2016.

o Conselho Fiscal,

Ricardo Nuno Garcia Gonçalves

