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AADID - Asgociaeão dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

> Relatório de Atividades
do período findo em 31 de dezembro de 2O1g

L APRESETTnÇÃo DA ENTTDADE

A AADID - Associação dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais, com o NIF/NlpC
510347282, é uma instituição sem fins lucrativos com estatuto de IPSS, com sede na Rua Dom Agostinho de
Jesus e Sousa s/n 4000-015 Porto. Tem como objetivo apoiar pessoas com deficiências intelectuais e do
desenvolvimento e suas famílias, visando a integração social e comunitária, de acordo com os princÍpios
expressos na convenção dos Direitos das pessoas com Deficiência.

Foi constituÍda em 30-07-2012 e a respetiva escritura foi publicada no Portal da Justiça em 30-08-2012. Foi
aprovada e registada como IPSS na Direçâo Geralda Segurança Sociale reconhecida como Pessoa Coletiva
de Utilidade PÚblica no dia 21-07-2014, tendo o seu registo sido lavrado com a inscrição 25t14, considerando-
se efetuada em 11-07-2013.

2. ATIVIDADE DESENVOLVIDA

2'í. Durante o ano de 2019, tivemos uma prioridade fundamentat:
Grande parte da nossa atividade consistiu na prossecução do cENTRo DE ATIVIDADES ocupAcloNAls
ANA SULLIVAN' cujo Contrato de Cooperaçâo com o Centro Distrital da Segurança Social do porto havia sido
assinado em julho de 2018. Apesar da capacidade do CAO ter sido autorizada para 30 utentes, apenas 1g

utentes foram abrangidos pelo apoio financeiro da Segurança Social. Assim, como nos havíamos candidatado,
através do PROCoOP 18, ao alargamento a mais g utentes (em julho de 2018), aguardámos que tal se viesse
a concretizar, o que não aconteceu durante o ano de 2019, so sendo autorizado em fevereiro de 2020.
Continuámos também a dar qualidade à Unidade Terapêutica que prosseguiu a prestação dos apoios
terapêuticos a crianças e jovens.

Destacamos, tambem, a promoção de iniciativas destinadas à angariaçâo de fundos e donativos para acompra
de uma nova carrinha para a AADID (Jantar solidário e Feirinha de Natal).

o Jantar de Natal representou um momento alto na vida da nossa associação, contando com a presença de
cerca de'100 associados e amigos da AADID, bem como com representantes da Câmara Municipal do porto

e da Junta de Freguesia do Bonfim.

A Feirinha de Natal2019, este ano mais aberta à população porque se realizou na Casa D'ARTES do Bonfim,
foi outro momento importante para a nossa associação, náo so porque contribuiu para adivulgação da AADID
junto dos moradores da freguesia, mas também pela qualidade e significado dos trabalhos expostos, realizados
pelos utentes do CAO e da Unidade Terapêutica.

A associação participou com uma banca para exposição e venda de trabalhos dos nossos utentes na iniciativa
"Feira de Natal Solidária", promovida pela C.M. do Porto, que em 20'1g teve, como cenário privilegiado, a
Estaçâo de. S. Bento.

Alargámos a nossa cooperação com as estruturas vivas da cidade do Porto, nomeadamente com a Junta de
Freguesia do Bonfim, através da candidatura ao Projeto "sons do Jardim", juntamente com outras organizações
de cariz social, nomeadamente a PELE , a Rede lnducar e a Associaçáo "O Meu Lugar no Mundo,,, cujos
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AADID - Associaçâo dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

resultados se vieram a revelar de grande interesse para os utentes do CAO e da U.T.. No âmbito deste projeto

realizaram-se oficinas de dança, de música, de construção de instrumentos, de comunicação e interaçáo com

os jovens que integraram os grupos dos parceiros do projeto. Ainda no âmbito deste Projeto, participámos em

Assembleias de Vizinhos com os habitantes do Bairro Fernão de Magalhães, bem como com os que residem

na zona onde a AADID está sediada. Algumas destas atividades realizaram-se na sede da AADID.

Participámos ainda na "Mostra de Cidadania e Feira da Saúde", promovida pela Junta de Freguesia, a qual

teve muito êxito e em que estivemos bem representados com uma banca onde se venderam produtos feitos
pelos utentes do CAO e outros gue nos foram oferecidos por amigos e associados. Esta atividade permitiu um

convívio muito interessante com as organizaçóes participantes neste evento e com os residentes da freguesia.

A AADID participou, ainda, numa iniciativa promovida pela Junta de Freguesia do Bonfim, que consideramos

de grande interesse - 'ADOTA UM AVÔ', e que causou um impacto significativo quer nos utentes e
colaboradores do CAO, quer nos ldosos da Freguesia.

Participámos nas atividades promovidas pela REDE Social do Porto e pelo CLASP (Conselho Local de Ação
Socialdo Porto).

Continuámos a participar semanalmente nas aulas de golfe, iniciativa da Divisão Social da C.M. do porto, com

um grupo de 7 jovens do CAO, que continuou a mostrar-se uma atividade pela qual os utentes manifestam

muito interesse.

Mantivemos tambem a nossa parceria com o Serviço Educativo da Fundação de Serralves, o que permitiu aos
utentes do CAO e da U.T., a participação quinzenal em oficinas de muito interesse, promovendo o seu
enríquecimento e a sua integração social e cultural.

Participámos também em iniciativas de teatro do Serviço Educativo da Biblioteca Almeida Garrett da C.M. do
Porto.

A AADID pÔde, tambem, manter as atividades de natação e de hidroterapia, nas piscinas do Solinca, através
de 2 aulas semanais, atividade que se tem revelado de grande interesse e benefício para os utentes do CAO
e da Unidade Terapêutica.

Durante as Férias de Verão, a AADID realizou uma atividade de praia, durante 1S dias, para cerca de 20

utentes.

A AADID participou como parceiro, no ano de 2019, na 3a Edição do Projeto "Mãos com Vida" promovido pelo
grupo Klepierre, ao qual pertence o Centro Comercial Parque Nascente. Através deste projeto participámos

com trabalhos de grandes dimensôes, especialmente realizados para o efeito (árvores e pássaros), sendo
utilizados apenas materiais reciclados. A exposição pública destes trabalhos decorreu durante o mês de
outubro, tendo sido um momento de grande divulgaçáo da AADID. No fim de semana de 11 a 13 de outubro,
participámos na iniciativa "Act for Good", que incluiu marcha ou corrida em passadeira elétrica e troca de sacos
plásticos por sacos de pano ou papel, através da qual angariamos fundos para acompra da nova carrinha para

a AADID, num total de 550.55€. Ainda no ano de 2019, e incluÍdo nesta iniciativa, foi-nos oferecida pelo parque

Nascente e pelo Grupo Klepierre uma passadeira elétrica para os nossos utentes, estando prometida uma

doação de 2.700€, que ainda não recebemos.

Em Dezembro de 2019, conseguimos concretizar a compra de uma nova carrinha, o que constitui um passo
importante para o presente e futuro da nossa Associação.
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AADID - Associação dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

2.2. O Centro de Atividades Ocupacionais Ana Sullivan

A partir da assinatura do Contrato de Cooperação com o lnstituto de Segurança Social e da criaçáo do Centro
de Atividades Ocupacionais, em 9 de julho de 2018, passamos a contar com o apoio técnico e financeiro do

Centro Distrital de Segurança Social do porto.

Este acordo abrangeu 19 utentes, sendo que a capacidade do estabelecimento e para 30 utentes.
Como em setembro de 20'lg ainda náo tínhamos recebido resposta do l.S.S. relativamente ao pedido de
alargamento do acordo para mais nove utentes, no âmbito do PROCOop, e por solicitação dos pais,

começaram a frequentar o CAO mais três utentes não abrangidos pelo acordo. Em outubro, foi admitida mais
uma utente nas mesmas condiçÕes, tendo, a partir dessa data, o CAo passado a apoiar um total de 24 utentes,
situação que se manteve até ao final do ano. Os representantes dos utentes nâo abrangidos pelo acordo
pagaram mensalmente a quantia de 520 €, mensalidade estabelecida pela Direção, no ano de 2018, e que se
manteve em 2019.

A comparticipação financeira do centro Distrital para o ano de 2019 foi de 520,72€lutente / mês, a partir de 1

de janeiro, sendo atualizado em julho para 538,95€/ utente/ mês, com retroativos a janeiro.

A comparticipação familiar manteve-se em 4Oo/o do rendimento "per capita", de acordo com o estabelecido no
no 2 do art.o '19 da Portaria no 1g6-tu2015, de 1 julho.

Recursos Humanos afetos ao centro de Atividades ocupacionais

Número de colaboradores Categoria Profissional % de afetação

I Diretora Técnica lOOo/o

1 Terapeuta Ocupacional 40%

1 Psicologa 40o/o

1 Fisioterapeuta 20o/o

1 Medica 20%

1 Assistente Social 40o/o

2 Monitor de CAO 100%

1 Monitor de CAO 25%

ó Ajudantes de Açâo Direta 100%

De referir que o valor mensal recebido pela valência C.A.O. (16.568,28€), referente à soma da comparticipação
da Segurança Social e da comparticipaçáo dos pais, se destinou, na sua quase totalidade, ao pagamento dos
vencimentos e de outros encargos com colaboradores e dos custos da alimentaçáo.

O C.A.O. organizou, especificamente, com os seus utentes as seguintes atividades:
- Festa dos Reis,

- Festa de Carnaval;

- Comemoraçáo do dia do pai;

- Festa da Páscoa;

- Comemoração do dia da máe,

- Participaçáo na "Mostra da Cidadania / Feira da Saúde", para a qual fomos convidados pela Junta de
Freguesia do Bonfim;
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AADID - Associaçâo dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

- Participação de alguns utentes, na iniciativa "Adota um avô", promovida pela Comissão Social da Freguesia

do Bonfim, da qual a AADID faz parte;

- Festa de São João;

- Praia',

- Festa de Halloween'

- Magusto:

- Festa de Natal dos utentes do CAO;

- Participação na Feira de Natal, promovida pela Junta e freguesia do Bonfim,

- Participaçáo na confeçâo de produtos artesanais paru a "Feira Solidária de Natal", para a qual fomos

convidados pela Divisâo de Ação Social da C.M.P.;

- Participação na Feirinha de Natal da AADID, com produtos artesanais feitos pelos utentes do CAO;

- Duas visitas a uma quinta pedagógica;

- Participaçáo ao longo do ano em várias oficinas do Serviço Educativo da Fundação de Serralves;

- Visita e atividades em parques da cidade do Porto;

- Viagem de comboio a uma praia.

- Participaçáo de 15 utentes nas aulas de natação nas piscinas do solinca.

- Participaçáo de 7 utentes nas aulas de golfe adaptado

- Celebração dos aniversários de todos os utentes do CAO;

- As oficinas de madeiras, de têxteis e de culinária do CAO prosseguiram as suas atividades e realizaram,vários

trabalhos paru a venda de Natal e Feira da Saúde;

- Participação de utentes do CAO nas diversas atividades do Projeto "sons do Jardim";

- Participaçáo de alguns jovens numa atividade de dança lúdica dinamizada por uma voluntária e associada da

AADID;

- Participação dos jovens numa atividade de música lúdica, dinamizada por voluntário da AADID;

- Participação no projeto "Mâos com Vida", o que se traduziu na realizaçâo de objetos a partir de material

reciclado, expostos no Centro Comercial parque Nascente.

2.3. A Unidade Terapêutica

A Unidade Terapêutica prosseguiu a sua atividade em 2019. Continuou a prestar apoios terapêuticos

(fisioterapia, terapia da fala, terapia ocupacional, psicologia, motricidade) a B utentes que, na sua maioria,

aguardavam o alargamento da resposta social CAO.

A Unidade Terapêutica teve ao seu serviço, a tempo parcial:

- 1 Fisioterapeuta;

- 1 Terapeuta da Fala;

- 'l Terapeuta Ocupacional;

- 1 PsicÓloga em regime de voluntariado que acumula funções com a Direção da Unidade Terapêutica.

A AADID tem ainda ao seu serviço:

- '1 funcionária com funçÕes administrativas, a tempo parcial,

- 1 Motorista de ligeiros, a tempo parcial.
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2.4. Dados mais significativos do exercício de 2019

- Associados: em 2019 a AADID contou com um corpo associativo de 144 (cento e quarenta e quatro)

associados, tendo as receitas provenientes de quotas e joias atingido um valor de 3.795,00€ (três mil

setecentos e noventa e cinco euros).

- Donativos: o valor de donativos de associados e amigos foi de 18.221,10€ (dezoito mil duzentos e vinte e um

euros e dez cêntimos), valor muito significativo e que permitiu a compra duma nova carrinha.
- Consignação de 0,5% do IRS: a AADID desenvolveu uma grande campanha junto dos nossos associados e

amigos, de forma a obter a consignação de 0,5 % do IRS bem como a consignação do IVA em benefÍcio da

nossa Associaçáo, o que se revelou de grande proveito (13,642,40€). Este valor, assim como os outros
referidos, atestam o dinamismo e a solidariedade que se conseguiram mobilizar em torno da nossa Assoiiação.

2.5. Conclusão

O ano de 2019 constituiu um exercício em que:

- a AADID deu a maior relevância à consolidação da resposta social C.A.O., que foi desde o início um dos seus
principais objetivos e que se estava a mostrar duma enorme urgência para atender as pessoas que a nós
recorriam e que ansiavam por esta resposta.

- o lnstituto de Segurança Social, o Centro Distrital do Porto da Segurança Social, a Câmara Municipal do
Porto, a Junta de Freguesia do Bonfim e o Serviço Educativo da Fundação de Serralves foram os organismos
mais sensíveis às necessidades da AADID e a quem os seus associados e a sua Direção serão sempre gratos.
- a vida associativa demonstrou também ser uma enorme mais-valia, pelo diálogo que fomentou nas
assembleias gerais e nas atividades realizadas.

3. AGRADECIMENTOS

A Direção da AADID agradece, mais uma vez, a todas as pessoas, associados, amigos e entidades,
nomeadamente ao Centro Distrital de Segurança Social do Porto, à Câmara Municipal do porto, à Divisão de
Ação Social da Câmara Municipal do Porto, à Junta de Freguesia do Bonfim e a todos os que de uma forma,
ou de outra, contribuíram para as conquistas alcançadas em 201g e para o progresso e consolidaçáo da
AADID.

Acontecimentos após a data do balanço
No decurso da declaração do estado de emergência decretado em março e consequente instruçâo da tutela
para que o CAo fosse encerrado por questÕes sanitárias a partir do dia 16 desse mês, esta direção, após uma
análise rigorosa e sustentada à situação financeira do CAO entendeu suspender a comparticipação financeira
das famílias nos meses de abril e maio. Esta decisão so foi possível atendendo à manutenção da
comparticipação da Segurança Social, redução de custos, nomeadamente variáveis, permitindo manter sempre
o equilíbrio financeiro da lnstituição.

Porto, 1 de junho de 2020

ADireção 
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> Balanço

t
I

I

BALANÇO INDIVIDUAL (Modeto ESNL)
Período findo em 31 de dezembro de 2019 2019

Vàtõrês-effil'rol

2o1B I*--**"---1
Ativo

Ativo não corrente:

Ali\,os fixos tangíreis

ln\êstimentos fi nanceiros

ln\êstimentos em curso

Fu ndadores/benem éritos/patroci nadores/doadores/associados/m em bros

Ativo corrente:

Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Outras contias a receber

Diferimentos

Cai)€ e depósitos bancários

Total do Ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados transitados

Outras \€riações nos fundos patrrmoniais

Resultado lÍquido do período

Total do fundo de capital

Passivo

Passivo correntê:
Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Diferimentos

Outras contas a pagar

4

16

4

11 1 70,8 1

11

11 936,77

11 11806,44

11 1454,58

11 I 86 083,03

200 451,63

238 314,44

36 825,26 20 430,54

1037,55 383,47

- 1 859,76

37 862,81 22 673,77

137 749,66

4314,71

142 064 ,37

66 139,68

66 'l 39,68

208 204,0s

214 ,50

70,00

787,98

1 855,42

'1 36 655,33

139 583,23

81 565,61

7 652,95

89 21 8,56

56 184,0s

56 1 84,05

145 402,61

162 257,00

11

11

11

11

11

11

2013,41 1180,85

1 968,39 1 623.13

- 580,00

26 '128,59 13 470.41

30 1 10,39 16 854,39

30 1 10,39 16 854,39

238 314,44 162 257,00

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do Passivo

AVce-Presidente da DireÇão,

I

a,Ét;
:

Ie Contas I - Aprovação AG, Ata ne !7 de27 de

Certif cado,
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> Demonstração dos resultados por natureza
DEIUONSTRAÇÃO NDMDUAL
DOS RESULTADOS POR MTUREZA (Modeto ESNL)
Período findo a 31 de dezembro de 2019

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doaçoes e legados à eploração
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Resultados antes de dep., gastos de financ.e impostos

Gastos/rerersÕes de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos)

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do perÍodo

notas

õ

16

16

12

16

16

aa
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Relatório e Contas | 2019 Aprovação AG, Ata ne 17 de 27 de junho de 2020

2019

Valores em euro

201 I

85 905,3í
70 757 ,08

(54 1 15,34)
(54 568,32)
14 349,51

(646,29)

61 681,95

(5 497,90)

91 221,20

141 1Q1,70

(57 226,68)
(118102,15)

20 960,28
(406,19)

77 548,16

(113e2,52)

66 155,64 56 184,05

(15,96)

66 139,68 so I e+,os

66 139,68 56 184,05



RUBRICAS NOTAS
PERIODOS

2019 201 B

de clientes

a fomecedores

ao pessoal

I Caixa gerada pelas operações

lPagamento/recebimento 
do imposto sobre o rendimento

I Outros recebimentos/pagamentos

I fluxos de caixa das actiüdades operacionais (1)

lFluxos de caixa das actiüdades de in\,estimento

I Pagamentos respeitantes a :

ln.ti*r fxos tangíreis

J lnr,estimentos fi nanceiros
I

I 

Recebimentos provenientes de :

I Fluxos de caixa das actiüdades de in\,estimento (2)

lFluxos de caixa das actiüdades de financiamento

lRecebimentos 
provenientes de: 

I

lDoações I

Pagamentos respeitantes a: I"l
Juros e gastos similares 

I

Fluxos de caixa das actiüdades de financiamento (3)l

Variação de caixa e seus equilalentes (1+2+3) 
I

Efeito das diturenças de câmbio 
I

Caixa e seus equivalentes no início do período 
I

Caixa e seus equi\alentes no fim do período 
I

108 866,30

22 845,19

78 183,31

101 478,76

53 004,49

30 679,26

7 837,80

52 405,68

17 795,01

54 577,45

60 243,48 72 372,46

28 366,84

654,08

3 072,54

306,97

(29 020,92) (3 379,51

18 221,10

15,96

18 205,14

49 427,70 68 992,95

136 655,33 67 662,38

1 86 083,03 136 655,33

AADID - Associação dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

> Demonstração dos Fluxos de Gaixa

A Vice.Presidente da Direção, O Contabilista Certifi cado,

(-," d,€É^^ M-^*,u rÇ*f fiÁ
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> Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais
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DEMONSTRAçÃo tNotvtouAL DAS auremçÕes Nos FUNDos parnrrvroNtÀls r.ro prníooo zors
*

M ontant€s oxpÍosaoa sm EuÍo

MovrMENTos uo peníooo Notas Fundo s
Excedentes
Técnico s

ReseNas
Resultado s

Transitado s

Ajustam enlo
s em ativos
financeiros

Outras
variaçôês

nos fundos
patrimo niais

Resultado
líquido do
pêrÍo do

TOTAL

lposrçÂo lruícro pmíooo zorg

AlteraçÕes do período:

Resultado líquido do perÍodo

Resultado extensivo

"::;:"" 
com instituidores no período:

Subsidios, doaçôes e legados

Outras operaçóes

7

8

9=7+8

PostÇÃo No FtM Do p*íoDo 201, .r*.ll

I 0,0c

I

I

I

I

L-
I o,oo

I

,,
0,00

0,00 0,00 81565,6 0,00 7 652,95; 56 1U4,05 '145 402,6

0,00 0,00 i 0,00 0,00 0,00 0.0c 0,0(

56 184 05

3 338,24 -56 1t)4,05

66 tsg,68

66 139,6t

43 739.86

0.00 0,00 56 1B4,05 0,00 333a,24 I 955,6: 0,00
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> Anexo
do período findo a 31 de dezembro de Z01g
(Modelo ESNL)

1 - Identificação da Entidade

A ADDID - Associação dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais com o NIF/NlpC
510347282 é uma instituiçâo sem fins lucrativos, com sede na Rua D. Agostinho Jesus e Sousa s/no 4000-01S

Porto. Tem como atividade apoiar pessoas com deficiências intelectuais e desenvolvimentais, com idades
inferiores aos seis anos e superiores aos dezasseis anos e suas famílias, visando a integração social e
comunitária, de acordo com os princípios expressos na convenÇâo sobre os direitos das pessoas com
deficiência. Foi aprovada e registada como IPSS na Direçáo 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 21ti4,
considerando-se efetuada em 1 1.07 .2013.

2 - Referencial contabitístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencia! Contabilístico adotado.

Em 2019, as Demonstraçóes 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 no 15g/200g
de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei no gg/2015 de 2 de junho.

Pelo despacho 26212015-XlX do senhor Secretário dos Assuntos Fiscais de 16 de julho, publicado no DR 2"
série de 29 de julho de 2015, foi homologada a NCRF-ESNL. Esta norma substituiu a NCRF-ESNL constante
do Aviso 6726-812011 publicada no DR 2a série, no 51 de i4 de março de 2011.

2.2 - lndicação e justificação das disposições na normalização contabilistica para as ESNL que, em
casos excecionais, tenham sido derrogadas.

Não foram derrogadas quaisquer disposiçoes contabilÍsticas para as ESNL.

2.3 lndicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos
não sejam comparáveis com os do período anterior bem como das quantias relativas o período anterior
que tenham sido ajustadas.

Não existem contas do balanço ou da demonstraçáo dos resultados que não sejam comparáveis com as do
exercÍcio anterior.

Rêiáióiiôà côniàs irôíô'-r*"ÀôiàüààÀe, Àià'"à i, àà ridà j;;Éô àà jozo i Pás. ts / zZ
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3 - Políticas contabilísticas, alteraçÕes nas estimativas contabilísticas e erros.

3.1 - Principais políticas contabilisticas:

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as

Demonstraçôes Financeiras (BADF)

Bases de Apresentação das

3.1.1 Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro
previsível, assumindo que nâo há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente
o nível das suas operaçÔes. 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 (periodizaÇão economica)

Os efeitos das transaçÕes e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as
definiçôes e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do
momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas
demonstraçÕes financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos sâo registados nas respetivas contas das
rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e,,DiferimenÍos,,

3.1 .3 Consistência de Apresentacão

As DemonstraçÔes Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação
quer dos movimentos contabilÍsticos que lhes dáo origem, exceto quando ocorrem alteraçôes significativas na
natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é
proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.

3. í .4 Materialidade e Aqregacâo

A relevância da informação e afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependehte da
quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as
decisÕes econÓmicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstraçÕes financeiras. ltens que não
são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstraçÕes financeiras
podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.í.5 Compensacâo

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os
rendimentos, estes não devem ser compensados.

i Páe.!4123
l
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3.1.6 lnformaçáo Comparativa \ '""\
A informação comparativa deve ser divulgava, nas DemonstraçÕes Financeiras, com respeito ao período f
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 alteraçôes das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela

reclassificaçâo 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 - AIterações nas 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 - Alterações nas estimativas contabilísticas

As desmonstraçÔes financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a entidade
intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operaçôes.

3.4 - Correções de erros de períodos anteriores
Não existem situaçÕes que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas
estimativas previstas das demonstraçôes fi nanceiras apresentadas.

3.5 - Adoção pela primeira vez da NC-ESNL (divulgação transitória)
A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 01.0í.2013.

critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta

As depreciaçÓes são calculadas, apos 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:

i 
- *Ãtitôô 

riiôô ràngíüeiê - i Número de anos

: Equipamento básico i s â io ááô§

I Éqüiôamôntó ãàminisiiãtivô- i 3 ànôê
1............................ ........ .. .. :

Número de anos :

i Páe. tS / 23
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4 - Ativos fixos tangíveis:
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A-/'*L

QUANTA ESoRTUMDA E rúovMENTos Do pERÍoDo B,/ATMos Fxos TANGMEIS

DESoRÇÃo
I errênos ê
tecursos
nâturais

Edifícios e out. Equipamento
const. , básico

Equip. de

transp.

13 501 00

Outros AFT

1 783,:

Total

-:ü4ã;1 lQuantia brutâ escriturada inicial 8 360,43r 10243,48
2 I DepreciaÇôês acunuladas iniciais 1 323,73i 3 425,62 7 333,67 13 14 107,72
3 lFêrdas por imparidade acumladas iniciais

i ---- ------ .-L_ 0,00
Quanlia líquida escriturada inicial (4 = 1-2-3) 0,0c z oso,zol 6 817,86 6'167,33

12 612,25
5 llbv[gltol !9 pêríodo: (5 = 5.i - S.2 + s.3 + s.4 + S.s + 5.6) 0,0c -836,04 -1 407,60

*-;õr;,i;
16394,72

0,0c 0,00i 0,0( 20 650,00

20 650,00

0,00 7 137,24 27 787,24

27 7A7,247 137,24

o
'o.!)E

Aquisiçóes alravés de concentrações dê actividades empresar -iais

'Outras aquisiçôes

rEstimativa de custos de desmanlelarento e remoção

r Trãbalhos para a própria entidade

........-- - -9:9!

,_ -- _-._9!-!
0,00

i 
Acréscim por rêvalorização

0,00
Outras

0,00
Totaldas diminuiçóes 0,0c 836,04 1 407,6C I 037,75 0,00 1 't11 11392,52

q

Depreciâçóes

Perdas por imparidade
-_999-,0Ji-_-.119I,9

I

-,- - ---t--_-.---------
I

1 111,13
---Í1-9-9r.?-?

0.00
!
E
F

Alienaçôes
0,00

o Abates
I o,0c

5.3

5.4

eversões de perdas por imparidade

ransÍerências de AFT em curso

55 Transferências de/para activos náo correntes dêtidos para venda I . 0,00
5.6 Oulras transferências

I 0,00
6 Quanúa lhuida escriturada íinâl ( 6 = 4 + S) 0,0c ozooleol-'- a;,0,r6 '18 779,58 0,0c 6 434,7C 36 425,26

Quantia da garantia dê passivos e/ou titularidade restringida I

I .t

5 - Ativos intangíveis:

Não aplicável.

6 - Custos de empréstimos obtidos:

Não aplicável.

7 - !nventários:

Não aplicável.

t-_: Rubricas
Reditos reconhecidos no período:

ftestação de Servrços

9 - Provisóes, passivos contingentes e ativos contingentes
Não aplicável.

31t12t2019 31t12t2018

91 221 ,20 85 905,31

i Pás. to / 23

I

8-Rendimentoseganhos

Em 31 .12.2019 e 20'18, foram reconhecidos os seguintes réditos, conforme segue:

nêiâtoiiô e côÀtàà i 2o1e - nprovaçao Àô, Àtà'n"iiáe )iàãjünàô àà zoio
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10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

AADID - Associaçáo dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

Com a assinatura do contrato entre a AADID e o lnstituto da Segurança Social para a constituição do CAO -
Centro de Atividades Operacionais, a instituição começou a ser apoiada a partir de 1 de julho de 20'18 com um
subsídio mensalde 9.893,68 €, tendo em conta o número de 19 utentes inscritos. O contrato de CAO termina
em julho de2021, sendo renovado por igual período de tempo, apos avaliação positiva.

11 - Instrumentos financeiros
'1 1 .1 - Fundos patrimoniais

Nos "fundos patrimoniais", ocorreram as seguintes variações:

Aumentos Dim inuiçoes Saldo em
31-12-2019

Resu ltados trans itados

W*'

Outras variações nos fundos patrinnniais

Total

56184,05

0,00

56184,05

0,00

3 338,24

ó óóó,24

137 749,66

4 314,7 1

142 064,37

11.2 - Caixa e depositos bancários

A rÚbrica "caixa e depósrTos bancários" a31.12.2019 e 2018, encontrava-se com o seguinte saldo:

2019

1,29

186 081,74

186 083,03

O saldo da rúbrica "clientes, fornecedores, fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, assocrados,
membros, outras contas a receber e outras conÍas a pagaf', em 31 .12.2019 e 2018 encontravam-se com os
seguintes saldos:

Pág.17 / 23
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B1 s65,61

7 652,95

89 218,56
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31nA2019
Descrição Corrente Total Corrente Total
Ativos
Clientes 170,8 170,81 214,50 214,50
Outras contas a receber 11 806,44 11 806,44 0,00 0,00

11 977,25 11 977,25Total do Ativo 284.50 284,50

Pass ivos:
Fornecedores 2 013,41 2 013,41 1 180,85 1 180,8s
Outras contas a pagar 26 128.59 26 1 28,59 0,00 0,00
Total do Passivo 28 142,00 28 142,00 í í80,85 1 180,85

11.4 - Estado e outros entes públicos

O saldo da rúbrica "estado e outros entes púbticos" em 31.12.2019 e 2018 apresentava os seguintes valores:

31112t20,t9 31t'12t2018

Corre nte Total Corre nte Total
Estado e outros entes
públicos

Ativos
rrrposlo soore o valor
acrescentado 936,77 936,77 787,98 787,98
Total 936,77 936,77 787,98 787,98
Pass ivos
r\eleÍtçao oe tmposlos soDre
os rendirnentos 322,00 322,00 277,00 277,00
Lbntflbutçoes para a
segurança social 1 646,39 1 646,39 1 285,96 1 285,96
Outras tributações 0,00l 0,00 60,17 60,17
Total í 968,39 I 968,3S 1623,13 't 623,13

(l/*or

1'1.5 - Diferimentos

O saldo da rÚbrica "diferimentos"em 31 .12.2019 e 2018 apresentava os seguintes saldos:

i . 31t12t2019 i gtnztzO$ 
I

i$íg§$*__*"""] ,- '--,"' óiiãntà l'^- tôiãi - i__ gg,"G"= =''-g{"_.j
I.bfffiiEniõ_ _+.*..__ __i___--_ -I_ ____.. - . _ 

Ii---""-'--' { . ;...- ...-..."-...-.1lActivos i " -i

iii,i
I i : ____,____-_i

l----------------- r : _ ]if":el__ ___ . _ ___ ___ r is+,sai r +s+jai __t_ess,42 _ _lrglfaii -- ------ ----iirl
ipassivos i
i

l,Rendimàntos a reconhecer o,ooi o,ooi sBo,oo uao,ooil:ii,i:, i .. , ;

neiátôiio ê côniàs i ióiô :
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12 - BeneÍicios dos empregados

12.1 - Número de médio de empreqados

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TMBALHADAS
Número Número detruÍrler(, Numero qg i

Descrição médio de horas

i^^^^-_ pessoas trabalhadaspessoas traDatnadas
Pessoas ao servrço da empresa, remuneradas e não remuneradas: 10 ii ãõs

Pessoas REMUNERADAS ao servço da empresa 10 15 Sg7
Pessoas NAO REMUNERADAS ao servrço da empresa 0 0

Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário: 
,

Pessoas ao serviço da empresa a TEMpO COMPLETO 7 13 336
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo 7 13 3361

Pessoas ao serviço da empresa a TEMpO PARCIAL 3 22Sl
Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial 3 2 2s1

r[g::":" serviço da empresa, das quais: 
e 15 534

Pessoas ao serviço da empresa, afectas à lnr,estigação e Desenrarlvimento O OPrestadoresdeservrços , 3 1g1g
Pessoas colocadas atraÉs de agências de trabalho temporário O O

Os gastos com o pessoal durante o exercÍcio de 2019 foram os que constam do quadro anexo.

GASTOS COM O PESSOAL
Descrição
Gastos com o pessoal

RemuneraçÕes do pessoal
Das quais: Participação nos lucros

Encargos sobre remuneraçÕes
Seguros de acidentes de trabalho e doenças proÍissionais
Outros gastos com pessoal

Dos quais:

Gastos com formação

0,00

14 093,31

1266,54,.

s0,00 i

:

80,00 i

lnformaÇão sobre as remuneraÇÕes dos órqãos diretivos

Pág.19 / 23
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Órgãos diretivos a partir de 31.12.201g

Maria de Fátima Oliveira Mesquita
Hermínia Maria Dantas Carneiro
José Manuel Marques Vilela
Maria Cláudia Martins A. Marques Teixeira

, Vce-Pres idente
Secretária
Tesoureiro
Vogal

-W

rdo José Portela Vilas Boas Pres id ente
Maria lnês de Brito da Cruz Graça i 1o Secretário
Manuel Joaquim Gonçalves da Rocha l20 Secretário

í3 - Acontecimentos após a data do balanço

As DemonstraçÕes Financeiras foram aprovadas para emissão pela Direção no dia 04.03.2020, as quais
posteriormente serão remetidas à Assembleia-geral, que poderá solicitar a sua retificação, ou proceder à sua
aprovaçâo.

No decurso da declaração do estado de emergência decretado em marÇo e consequente instrução da tutela
para que o CAO fosse encerrado por questôes sanitárias a partir do dia 16 desse mês, esta direção, após uma
análise rigorosa e sustentada à situação financeira do CAO entendeu suspender a comparticipação financeira
das famÍlias nos meses de abril e maio. Esta decisáo so foi possível atendendo à manutenção da
comparticipaçáo da Segurança Social, redução de custos, nomeadamente variáveis, permitindo manter sempre
o equilíbrio financeiro da lnstituição.

Foi remetida em 08.02.2020 por parte da Autoridade Tributária, a consignação de IRS referente ao período de
20'18, no montante de 12.839,63 € e a consignação de IVA também referente ao período de2O1B, no montante
de 802,77 €.

14 - Agricultura

Não aplicável.

15 - Divulgações exigidas por outros diplomas legais:

15.2 - Outras divulgaçÕes exigidas por diplomas leoais

A Direção ínforma que a Entidade náo apresenta dÍvidas ao Estado em situação de mora, nos termos do
Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.
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Dando cumprimento ao estipulado no Decreto no 4111g1, de 17 de outubro, a Direção informa que a situação 
hda Entidade perante a Segurança Socialse encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

í6 - Outras divulgações:

O saldo da rÚbrica "subsídios de outras entidades, doações, heranças e tegados", em 31 .12.2019 e 2018,
encontravam-se com os seguintes saldos:

Descrição 201 9 2018
SubsíCios de outras entidades 122 880,60 s9 362,08
DoaçÕes e heranças 18 221 JA 13 945,15
Total 141 101,70 73 307,23

Os Subsídios Segurança Social recebidos em 2019, já se encontram devidamente divulgados no ponto 10

deste anexo.

Os valores constantes da rúbrica donativos, referem-se especificamente aos valores doados em numerário,
por associados ou beneméritos para a prossecuÇão dos diversos fins da Entidade.

í6.2 - Fornecimentos e serviÇos externos

O saldo da rúbrica "fornecimentos e serviços externos", em 3'1 .12.2019 e 2018, encontravam-se com os
seguintes saldos:

-nôiãtóriô"e ôôni#-iróiô -:* Ààõüàô Àô; Ài,;ô i; àe » üühô à;"roró i Páe.21/23



Fornecimentos e serviços externos

AADID - Associação dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

16.3 - Outros gastos e perdas

o saldo da rÚbrica "outros gastos e perdas", em 31 .12.2019 e 2018, encontravam-se com os seguintes saldos:

Gastos e Perdas 2019 201 I

Quotizações

Outros não especificados

Outros juros
%

Total

181 ,99 542,69

96,00

128,20

96,00

7,60

15,96 0,00

422,15 646,29

16.4 - Outros rendimentos e qanhos

o saldo da rÚbrica "outros rendimentos e ganhos", em 31 .12.2019 e 2018, encontravam-se com os seguintes
saldos:

flú-e

: Páe.22/23

2019 2018

0,00

35 340,64

17 214,'
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Outros Rendimentos e Ganhos

lmputação de subsÍCios para investinentos

AADID - Associação dos Amigos das Deficiências lntelectuais e Desenvolvimentais

Da conta de outros rendimentos e ganho/rendimentos não especificados, detalhamos os seguintes valores:

' 11.536,02 €, relativos a valores de consignação de imposto (lRS e IVA), recebidos da AT;

' 4.489,19 €, relativos a campanhas de angariação de fundos promovrdas pela Associação.

16.5 - lnvestimentos financeiros

O saldo da rÚbrica "investimentos financeiros", em 31.12.201g e 201g, encontravam-se
saldos:

com os seguintes

Porto, 1 de junho de2020.
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A Vice-Presidente da Direção,

Maria de Fátima Oliveira Mesqúrta
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> Parecer do Conselho Fiscal

Analisados os documentos (relatório de atividades e contas para o ano de 2019) que nos foram apresentados pela

Direção, verificou-se que os mesmos se encontram organizados sob a melhor técnica de execuçâo, quer a nível descritivo
quer a nível contabilístico, respeitando a norma contabilística para a Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL). No decurso

dessa análise foram solicitados documentos e explicações adicionais, especialmente sobre a apresentação das contas e
realidade das mesmas, que prontamente foram dadas a este órgão.

Tendo sido efetuada uma exposição atenta e uma visualização minuclosa do relatório e contas, e após as explicações

fornecidas quer pela Direção, quanto ao Relatório de atividades e no que concerne às demonstrações financeiras,

concluiu-se tratar-se de documentos que apontam para a veracidade de toda a atividade desenvolvida pela lnstituição.
Assim, decidimos dar o nosso parecer favorável ao relatório de atividades e contas do exercício de 20t9, propondo a sua

aprovação.

Porto,4 dejunho de 2020.

O Conselho Fiscal,

\-\ r- *-
Ricardo Nuno Garcia Gonçalves

iguel Marques Silva Aires


