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Balan~o 

RUBRICAS 

Ativo 
Ativo nao Corrente 
Ativos fixos tangfve is 
Bens do patrim6nio hist6rico e cultural 
Propriedades de investimento 
Ativos intangfveis 
lnvestimentos finance iros 
Fundadores/benemeritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 

Ativo corrente 
lnventarios 
Creditos a receber 
Estado e ou tros Entes Publi cos 
Fundadores/benemeritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 
Diferimen tos 
Outros ativos correntes 
Caixa e depositos bancarios 

Total do Ativo 

FUN DOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 
Fundos patrimoniais 
Fundos 
Excedentes tecnicos 
Reservas 
Resultados transitados 
Excedentes de revaloriza<;ao 
Outras varia<;oes nos fundos patrimoniais 

Resultado Liquido do pe riodo 

Total do fundo do capital 

Passivo 
Passivo nao Corrente 
Provisoes 
Provisoes especificas 
Fi nanciamentos obtidos 
Outras dividas a pagar 

Passivo corrente 
Fornecedores 
Adiantamentos de cli entes 
Estado e outros Entes Publicos 
F u n dado res/bene me ri tos/ pa troci on adores/ d oad ores/ associ ados/ me m bros 
Fi nanciamentos obtidos 
Diferimentos 
Outros passivos correntes 

Total do passivo 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 

Aven ida Padre Gomes n2 243 · Grilo • Baiao, 14 de Mar<;o de 2022 

0 CONTAB ILISTA CERTI FI CADO 

ADEGRIL- Associa~ao de Desenvolvimento do Grilo 
Avenida Padre Gomes nQ 243- Grilo · Baiao 

NIPC: 503 609 528 

Notas 
Oat as 

31-12-2021 31-12-2020 

5 238.584,74 221.270,34 

6 . 

15.2 2.113,20 1.770,28 

Subtota l 240.697,94 223.040,62 

9 1.206,60 924,22 
15.13 2.447,69 2.328,75 
15.6 319,38 782,28 

15.15 1.176,00 1.176,00 
15.14 1.726,67 2.671,13 
15.1 5.759,20 27.385,92 
15.3 62.547,27 74.492, 15 

Subtotal 75.182,81 109.760 45 

315.880,75 332.801,07 

15.4 20.934,49 20.934,49 

15.4 171.960,49 188.811,77 

81.926,11 83.239, 18 

15.4 (9.175 25\ (16.851 28 

265.645,84 276.134,16 

8 20.686,84 

Subtotal 20.686,84 . 

15.5 1.238,18 27.726,60 

15.6 2.963,76 2.874,03 

8 4.153,64 . 

15.7 21.192,49 26.066,28 

Subtotal 29.548,07 56.666,91 

50.234,91 56.666,91 

315.880,75 332.801,07 
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Demonstra~ao dos Resultados por Naturezas 

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 
PERIODOS 

2021 2020 

Vendas e servi~os prestados 10 34.648,01 30.888,93 

Subsidies, doa~oes e legados a explora~ao 15.8 182.761,55 173.917,35 

Varia~ao nos inventarios da produ~ao 

Trabal has para a propria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas 9 (36.997,95) (41.348,24) 

Fornecimentos e servi~os externos 15.9 ( 32.404, 71) (40.790,53) 

Gastos com o pessoal 13 ( 149.303,47) (141.752,68) 

lmparidade de dividas a receber (perdas/reversoes) 

Provisoes (aumentos/redu~oes) 

Provisoes espedficas (aumentos/redu~oes) 

Aumentos/redu~oes de justo valor 

Outros rendimentos e ganhos 15.10 5.062,95 8.971,69 

Outros gastos e perdas 15.11 (514,27) (2.264,04) 

Resultado antes de deprecia~oes, gastos de financiamento e impastos 3.252,11 (12.377,52) 

Gastos/reversoes de deprecia~ao e de amortiza~ao 5 (11.885,60) (4.473,76) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impastos) (8.633,49) (16.851,28) 

Juras e rendimentos simi lares obtidos 15.12 -
Juras e gastos simi lares suportados 15.12 (541,76) -

Resultados antes de impostos (9.175,25) (16.851,28) 

Impasto sabre o rendimento do period a 

Resultado liquido do periodo (9.175,25) (16.851,28) 

Avenida Padre Gomes n2 243- Grilo- Baiao, 14 de Mar~o de 2022 

0 CONTABILISTA CERTIFICADO DIREt;:AO 

r:2J~ ~ G \(\1~ ~~ 
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Demonstra~ao dos Resultados por Fun~oes 

RENDIMENTOS E GASTOS 

Vendas e servic;os prestados 
Custo das ve nd as e dos servic;os prestados 

Resultado bruto 

Outros rendimentos 

Gastos administrativos 

Outros gastos 

Resultado operational (antes de gastos de financiamento e impostos) 

Gastos de financiamento (lfquidos) 

Resultados antes de impastos 

Impasto sobre o rendimento do perfodo 

Resultado lfquido do perfodo 

Avenida Padre Gomes nQ 243- Grilo- Baiao, 14 de Marc;o de 2022 

0 CONTABILISTA CERTIFICADO 

ADEGRIL- Associac;ao de Desenvolvimento do Grilo 
Avenida Padre Gomes nQ 243- Grilo - Baiao 
NIPC: 503 609 528 

Notas 

10 

9e 13 

12 e 15.10 

5 e 15.9 

15.11 

15.12 

Pre-escolar SAD 

9.100,31 24.823,62 

{53.485,56) {116.035,62) 

(44.385,24) (91.212,00) 

51.021,56 123.970,24 

{13.881,37) {26.574,19) 

(154,28) {359,99) 

(7.399,34} 5.824,07 

{162,53) {325,06) 

(7.561,87} 5.499,01 

(7.561,87) 5.499,01 

Demonstra~oes Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 

Centro PERfooos 

Convivio 2021 2020 

724,08 34.648,01 30.888,93 

{16.780,24) (186.301,42) {183.100,92) 

(16.056,17) (151.653,41) (152.211,99) 

12.832,70 187.824,50 182.889,04 
(3.834,75) {44.290,31) {45.264,29) 

- {514,27) {2.264,04) 

(7.058,22} (8.633,49} (16.851,28} 

I 

{54,18) {541,76) -

(7.112,39) (9.175,25) (16.851,28) 

(7.112,39) (9.175,25) (16.851,28) 

•' 
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Demonstra~ao das Altera~oes nos Fundos Pr6prios 

DEMONSTRA~O DAS ALTERAc;5ES NOS FUN DOS PR6PRI05 NO PERfODO 2020 

POSty\0 NO INfCIO DO PERf ODD 2020 

ALTERAc;OES NO PERfODO 

Primei!<l <:~dopt;:lo de novo refrencial contabilistico 

Alterar;Oes de politicas contabi lfsticas 

OESCRI~O 

Diferem;as de conversao de demonstrar;Oes finance iras 

Real izar;§o do excedente de revalorizar;ao de ativos fixes tangiveis e intangiveis 

Excedentes de real i za~o do excedente de revaloriz<u;5o de ativos fixes tangiveis e intangfveis 

Di stribui~o resultados 
Outras alterar;Oes reconhecidas nos fundos patrimoniais 

RESULT ADO liQUIDO DO PERfODO 

RESULT ADO EXTENSIVO 

OPERAc;OES COM INSTITUIOORES NO PERfODO 

Fundos 

Subsidies, doar;Oes e leeados 
Outr.~s oper.~r;i5es 

POSII;AO NO FIM DO ANO 2020 

Avenida Padre Gomes n2 243- Grilo- Bai5o, 14 de M<1rr;o de 2022 

0 CONTABILISTA CERTIFICADO 1./ 

zJILit 
ADEGRIL- Associa~ao de Desenvolvimento do Grilo 
Avenida Padre Gomes nQ 243- Grilo- Baiao 
NIPC: 503 609 528 

Notas 
Fundos 

Excedentes 
recnicos 

Fundos Patrimoniais atribuidos aos instituidores da entidade-mae 

Reservas 
Resultados 
Tr.~nsitados 

Resetvas 
legais 

Excedentes de 
revalorizar;ao 

Outras variar;Oes 
nosfundos 

patrimoniais 

Resultado 
liquidodo 

periodo 
Total 

Unidade Monet<iria: Euros 

lnteresses 
minoritarios 

Total dos Fundos 

Patrimoniais 

11 15.4 I 20.934,49 1 m.ss1.09l I I 84.552.25 I (35.069.32) I 294.298.51 1 I 294.298.51 1 

15.4r--------r------~r-------,_--~~~~------r-------~r---~~~t-~~~~--r-77~=r--------r---~~~ 

31 15.4 

4=2+31 

6=1+2+3+5 20.934,49 188.su,n 

(16.851,28) (16.851,28) (16.851,28) 

(18.164,35) (18.164,35) 

83.239,18 (16.851,28) 276.134,16 276.134,16 

DIRE<;AO 

9~ tt.·~ ~valk., ~'AtQ. 
t~v ~ Pwl t:-? 07rw tu A? fl?aJW-? 



DEMONSTRA<;AO OAS ALTERAt;OES NOS FUN DOS PR6PRIOS NO PERfODO 2021 

OESCRI<;$.0 

POSII;AO NO JNfcJO DO PERfODO 2021 

ALTERA~CiES NO PER[OOO 
Primeir.~ adop~o de novo refrcncial contabilistico 

Altera~Oes de politicas contabilisticas 

Diferen~s de conversao de demonstr.u;6es financeiras 

Realiza~o do excedertte de revatoriza~o de ativos fixos tangiveis e intangfveis 

£xcedentes de reatizac;!io do excedente de reva toriza~5o de ativos fixes tangiveis e intangiveis 

Distribui~o resultados 

Outras a!tera~C5es reconhecidas nos fundos patrimoniais 

RESULT ADO LfQUIDO DO PERiODO 

RESULTADO EXTENSIVO 

OPERA~CiES COM INS11TUIOORES NO PER(OOO 
Fundos 

Subsidies, doa~C5es e legados 

Outras opera4;0es 

POSlt;AO NO FIM DO ANO 2021 

Avenida Padre Gomes n9 243· Grilo. Baiao, 14 de Mar4;o de 2022 

ADEGRIL- Associac;:ao de Desenvolvimento do Grilo 
Avenida Padre Gomes n2 243- Grilo- Baiao 

NIPC: 503 609 528 

Demonstra~oes Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 

Unidade Monetiiria: Euros 

Fundos Patrimoniais atribuidos aos instituidores da e ntidade-mae 

Not;;as 
Fundos 

Excedentes 
Tecnicos 

Reservas 
Resultados 
Transitados 

RI!!SI!!I'VOIS 

legals 

Excedentes de 

revalorizo:~~ao 

Outras varia~O~s 
nosfundos 

patrimoniais 

Resultado 
Uquidodo 

pcriodo 

Tot<~ I 

lnteresses J Total dos Fundos 

minoritiirios Patrimonlais 

61 15.4 1 20.934,491 • 1 - 1 1ss.sn.n 1 . 1 - 1 83.239.181 (16.851.28)1 276.134.161 - 1 276.134.16 1 

15.4 (16.851,28) 

(16.851,28) 

B( 15.4 

9=7+; 

10 

6+7+8+10 20.934,49 171.960,49 

(9.175.25) (9.175,25) (9.175.25) 

(10.488,32) (10.488,32) 

81..926,11 (9.175,25) 265.645,84 265.645,84 

2~""' ~~ ~~Alk ~· GZ. tt/) (lwf>- iJICPMfiv/0 11Wij1-V> 

. 
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Demonstra~ao dos Fluxos de Caixa 

RUBRICAS Notas 
PERfODOS 

2021 2020 

Fluxos de caixa das actividade O(!eracionais- metodo directo 

Recebimentos de clientes 33.989,37 26.587,43 

Recebimento de subsidies 

Pagamentos de apoios 

Pagamentos de bolsas 

Pagamento a fornecedores (90.781,99) (45.472,62) 

Pagamentos ao pessoal (108.734,48) (92.017,91) 

Caixa gerada pel as opera~oes (165.527,10) ( 110.903, 10) 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 

Outros recebimentos/pagamentos 155.713,21 119.818,63 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) (9.813,89) 8.915,53 

Fluxos de caixa das actividade de investimento 

Pagamentos respeitantes a: 

Ativos fixos tangiveis - -
Ativas intangiveis 

/nvestimentos financeiros (344,02) (395,54) 

Outros A tivos 
Recebimentos provenientes de: 

A tivos fixos tangiveis 2.000,00 -
Ativos intangiveis 

lnvestimentos financeiros 

Ou tros Ativos 

Subsidios ao investimento -
Juras e rendimentos simi/ares -

Dividend as 
Fluxos de caixa das actividade de investimento (2) 1.655,98 (395, 54) 

Fluxos de caixa das actividade de financiamento 

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos - -

Realiza~i5es de fundos 

Cobertura de prejuizos 

Doa~i5es 572,55 3.464,64 

Outras opera~i5es definanciamento 

Pagamentos respeitantes a: 

Financiamentos obtidos (4.359,52) 

Juras e gastos simi/ares 

Dividendos 

Redu~i5es do fun do 
Outras opera~i5es de financiamento 

Fluxos de caixa das actividade de financi ame nto (3) (3.786,97) 3.464,64 

Varia~ao de caixa e seus equivalentes (1+2+3) (11.944,88) 11.984,63 

Efeito das diferen~as de cambio 

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 74.492,15 62.507,52 

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 62.547,27 74.492,15 

Avenida Padre Gomes n2 243- Grilo - Baiao, 14 de Mar~o de 2022 

ADEGRIL- Associac;:ao de Desenvolvimento do Grilo 

Avenida Padre Gomes n2 243- Grilo- Baiao 

DIREc;:AO 

~c}\1\o ~~ W~\~ ~Wi)J(_ 
' - ~uJ eodf4 fl(j.J.)t.tr{ 0 flcut.)tUh 

NIPC: 503 609 528 



D•moo.t"''" ""'""''" •m 31 d• D"'mb~ 2021 r 
Anexo 

1. ldentifica~ao da Entidade 

A ADEGRIL - Associac;:ao de Desenvolvimento do Grilo e uma instituic;:ao sem fins lucrativos, 

constitufda sob a forma de IPSS com estatutos publicados no Diario da Republica n.Q 131 de OS 

de Junho de 1996, Serie Ill, com sede na Avenida Padre Gomes nQ 243, freguesia do Grilo no 

concelho de Baiao. 

Visa melhorar as infra-estruturas da freguesia, promover o turismo e patrim6nio cultural, bem 

como apoiar socialmente os idosos e as crianc;:as. 

2. Referendal ContabiHstico de Prepara~ao das Demonstra~oes Financeiras 

Em 2021 as Demonstrac;:oes Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operac;:oes a partir dos livros e registos contabilfsticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilfstica e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Nao Lucrativo (NCRF-ESNL) 

aprovado pelo Decreta-Lei n.Q 36-A/2011 de 9 de Marc;:o, alterado pelo De. Lei nQ 98/2015 de 2 

de junho. No Anexo II do referido Decreta, refere que o Sistema de Normalizac;:ao 

Contabilfstica para Entidades do Sector Nao Lucrativos e composto por: 

• Bases para a Apresentac;:ao das Demonstrac;:oes Financeiras (BADF); 

• Modelos de Demonstrac;:oes Financeiras (MDF)- Portaria n.Q 220/2015 de 24 de julho; 

• C6digo de Contas (CC)- Porta ria n.Q 218/2015 de 23 de Julho; 

• NCRF-ESNL- Aviso n.Q 8259/2015 de 29 de Julho, e 

• Normas lnterpretativas (NI) . 

3. Principais PoHticas ContabiHsticas 

As principais polfticas contabilfsticas aplicadas pela Entidade na elaborac;:ao das Demonstrac;:oes 

Financeiras foram as seguintes: 

3.1. Bases de Apresenta~ao 

As Demonstrac;:oes Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentac;:ao das 

Demonstrac;:oes Financeiras (BADF) 

ADEGRIL- Associa~ao de Desenvolvimento do Grilo 
Avenida Padre Gomes nQ 243- Grilo- Baiao 

NIPC: 503 609 528 pagina 10 
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Demonstra~oes Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 

3.1.1. Regime do Acrescimo (periodiza~ao econ6mica): 

Os efeitos das transa~5es e de outros acontecimentos sao reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as defini~5es e os criterios de reconhecimento de acordo com a estrutura 

concetual, independentemente do momenta do pagamento ou do recebimento) sendo 

registados contabilisticamente e relatados nas demonstra~5es financeiras dos perfodos com os 

quais se relacionem. As diferen~as entre os montantes recebidos e pagos e os 

correspondentes rendimentos e gastos sao registados respetivas contas das rubricas 

"Devedores e credo res por acrescimos" e "Diferimentos". 

3.1.2. Continuidade: 

Com base na informa~ao disponfvel e as expetativas futuras, a Entidade continuara a operar no 

futuro previsfvel, assumindo nao ha a inten~ao nem a necessidade de liquidar ou de reduzir 

consideravelmente o nfvel das suas opera~5es . Pa ra as Entidades do Setor Nao Lucrative, este 

pressuposto nao corresponde a um conceito econ6mico ou financeiro, mas sima manuten~ao 

da atividade de presta~ao de servi~os ou a capacidade de cumprir os seus fins. 

3.1.3. Compreensibilidade 

As Demonstra~5es Financeiras devem ser de facil compreensao para os Utentes da informa~ao 

que relatam. Contudo, nao devem ser evitadas materias complexas, dado que elas sao, por 

norma, fundamentais a tomada de decisao. 

3.1.4. Relevancia 

Toda a informa~ao produzida e relevante quando influencia a tomada de decis5es dos utentes, 

ajudando a compreender o passado, realizar o presentee projetar o futuro, expurgando erros 

ou ineficiencias. 

3.1.5. Materialidade 

A relevancia da informa~ao e afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantifica~ao da omissao ou erro . A informa~ao e material sea sua omissao ou 

inexactidao influenciarem as decis5es econ6micas tomadas por parte dos utentes com base 

nas demonstra~5es financeiras influenciarem. ltens que nao sao materialmente relevante para 

justificar a sua apresenta~ao separada nas demonstra~5es financeiras podem ser 

materialmente relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

ADEGRIL- Associa ~ao de Desenvolvimento do Grilo 
Avenida Padre Gomes n2 243 - Grilo - Baiao 

NIPC: 503 609 528 pagina 11 
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Demonstra~oes Financeiras em 31 de Dezembro de 20 

( 

3.1.6. Fiabilidade 

A informa«;ao a pen as e util se for fiavel. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos 

que vao enviesar a tomada de decisao. Mais do que opinioes, ela deve reflectir factos 

consolidados e comprovados 

3.1. 7. Representar;ao Fidedigna 

A fiabilidade da informa«;ao adquire-se com a representa«;ao fidedigna das transac«;oes e 

outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a 

preocupa«;ao constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que 

documentem e confiram seguran«;a na hora da tomada de decisao. 

3.1.8. Substancia sobre a forma 

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substancia e realidade 

economica. A exclusiva observancia da forma legal pode nao representar fielmente 

determinado acontecimento. 0 exemplo pode ser dado quando se aliena urn activo, mas se 

continua a usufruir de beneflcios gerados por esse bern, atraves de urn acordo. Neste caso, o 

relato da venda nao representa fielmente a transac«;ao ocorrida. 

3.1.9. Neutralidade 

A informa«;ao deve ser neutra. As opinioes e preconceitos sao atitudes que enviesam a tomada 

de decisao. 

3.1.10. Prudencia 

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organiza«;oes. As dfvidas incobraveis, as vidas 

uteis provaveis, as reclama«;oes em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou 

menos relevantes que devem ser relevados nas demonstra«;oes financeiras. Contudo, deve 

manter-se rigor nesta analise, de forma a nao subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, 

nao criar reservas ocultas, nem provisoes excessivas. 

3.1.11. Plenitude 

A informa«;ao e fiavel quando nas demonstra«;oes financeiras respeita OS limites de 

materialidade e de custo . Omissoes podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos 

ou deturpadores da realidade e levar a decisoes erradas. 
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3.1.12. Comparabilidade 

A informa~ao comparativa deve ser divulgada, nas Demonstra~oes Financeiras, com respeito 

ao perfodo anterior. Respeitando ao Principia da Continuidade da Entidade, as polfticas 

contabilfsticas devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao 

Iongo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a altera~oes das polfticas 

contabilfsticas, as quantias comparativas afectadas pela reclassifica~ao devem ser divulgadas, 

tendo em conta: 

-A natureza da reclassifica~ao; 

- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e 

- Razao para a reclassifica~ao. 

3.2. Pollticas de Reconhecimento e Mensura~ao 

3.2.1. Fluxos de Caixa 

A direc~ao deve comentar quantias dos saldos significativos de caixa e seus equivalentes que 

nao estao disponfveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depositos 

bancarios devem ser desagregados, para melhor compreensao. 

Devem ser divulgados agregadamente, no que respeita tanto a obten~ao como a perda de 

controlo de subsidiarias ou de outras unidades empresariais durante o perfodo cada um dos 

seguintes pontos: 

a) A retribui~ao total paga ou recebida; 

b) A parte da retribui~ao que consista em caixa e seus equivalentes; 

c) A quantia de caixa e seus equivalentes na subsidiaria ou na unidade empresarial 

sabre as quais o controlo e obtido ou perdido; e 

d) A quantia dos activos e passivos que nao sejam caixa ou seus equivalentes na 

subsidiaria ou unidade empresarial sabre as quais o controlo e obtido ou perdido, resumida 

por cada categoria principal. 

Devem ser indicadas as transac~oes de investimento e de financiamento que nao tenham 

exigido o uso de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informa~ao 

relevante acerca das actividades de investimento e de financiamento . 

3.2.2. Activos lntangfveis 

Os "Activos lntangfveis" encontram-se registados ao custo de aquisi~ao, deduzido das 

amortiza~oes e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. Sao reconhecidos apenas 
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quando for provavel que deles advenham beneffcios econ6micos futuros para a Entidade e que 

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. 

Sao registadas como gastos do perfodo as "Despesas de investiga~;ao" incorridas com novos 

conhecimentos tecnicos. 

As despesas de desenvolvimento sao capitalizadas sempre que a Entidade demonstre 

capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio a sua comercializa~;ao ou 

utiliza~;ao e para as quais seja provavel gerar beneffcios econ6micos futuros. Caso nao sejam 

cumpridos estes criterios, sao registados como gastos do perfodo. 

As amortiza~;oes sao calculadas, assim que os activos estejam em condi~;oes de ser utilizado, 

pelo metodo da linha recta/do saldo decrescente em conformidade com 0 perfodo de vida util 

estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de amortiza~;ao utilizadas correspondem aos perfodos de vida util estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Descri~;ao Vida util estimada (anos) 

Projectos de Desenvolvimento 

Programas de Computador 3 

Propriedade industrial 

Outros Activos lntangfveis 

0 valor residual de urn "Activo lntangfvel" com vida util finita deve ser assumido como sendo 

zero, excepto se: 

- Houver urn compromisso de urn terceiro de comprar o ativo no final da sua vida util, 

ou 

- Houver urn mercado ativo para este ativo, e 

- Seja provavel que tal mercado exista no final da sua vida uti I. 

3.2.3. Ativos Fixos Tanglveis 

Os "Ativos Fixos Tangfveis" encontram-se registados ao custo de aquisi~;ao ou de produ~;ao, 

deduzido das deprecia~;oes e das perdas por imparidade acumuladas. 0 custo de aquisi~;ao ou 

produ~;ao inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente 

atribufveis as atividades necessarias para colocar os ativos na localiza~;ao e condi~;ao 

necessarias para operarem da forma pretendida e, se aplicavel, a estimativa inicial dos custos 

de desmantelamento e remo~;ao dos ativos e de restaura~;ao dos respetivos locais de 

instala~;ao ou opera~;ao dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 
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Os ativos que foram atribufdos a Entidade a tftulo gratuito encontram-se mensurados ao seu 

justo valor, ao valor pelo qual estao segurados ou ao valor pelo qual figuravam na 

contabilidade. 

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenc;:ao e reparac;:ao dos ativos sao 

registadas como gastos no perfodo em que sao incorridas, desde que nao sejam suscetfveis de 

gerar beneffcios econ6micos futuros adicionais 

As depreciac;:oes sao calculadas, assim que os bens estao em condic;:oes de ser utilizado, pelo 

metodo da linha reta/do saldo decrescente/das unidades de produc;:ao em conformidade com 

0 perfodo de vida util estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciac;:ao utilizadas correspondem aos perfodos de vida util estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Descrir;ao Vida util estimada (anos) 

Terrenos e recursos naturais 

Ediffcios e outras construc;:oes so 
Equipamento basico 8 

Equipamento de transporte 4 

Equipamento bio16gico 

Equipamento administrativo 4 

Outros Ativos fixos tangfveis 8 

A Entidade reve anualmente a vida util de cada ativa, assim como o seu respetivo valor 

residual quando este exista. 

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangfveis sao determinadas pela 

diferenc;:a entre o valor de realizac;:ao e a quantia escriturada na data de alienac;:ao, as sendo 

que se encontra espelhadas na Demonstrac;:ao dos Resultados nas rubricas "Outros 

rendimentos e Ganhos" ou "Outros gastos e Perdas" . 

3.2.4. Bens do patrim6nio hist6rico e cultural 

Nao aplicavel. 

3.2.5. Propriedades de lnvestimento 

Nao aplicavel. 

3.2.6. lnvestimentos financeiros 

A Lei nQ 70/2013, de 30 de agosto criou dois fundos de compensac;:ao do trabalho - 0 FCT 

(Fundo de Compensac;:ao do Trabalho) e o FGCT (Fundo de Garantia de Compensac;:ao do 

Trabalho), com o objectivo de assegurar o direito dos trabalhadores ao recebimento de 
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metade do valor da compensa~ao devida pela cessa~ao do contrato de trabalho, determinada 

nos termos da legisla~ao laboral. 

Relativamente as entidades que apliquem o consignado no SNC-ESNL, as entregas mensais 

para o FCT, efectuadas pela entidade empregadora, devem ser reconhecidas como um activo 

dessa entidade, mensurado ao custo. 

0 registo contabilfstico do activo financeiro referido sera efectuado na conta "415 - Outros 

lnvestimentos Financeiros" e a eventual valoriza~ao gerada pelas aplica~oes financeiras dos 

valores do FCT sera reconhecida como rendimento na data em que ocorrer o reembolso a 
entidade empregadora. 

3.2.7. lnventarios 

Os "lnventarios" estao registados ao menor de entre o custo de aquisi~ao e o valor realizavel 

lfquido. 0 custo de aquisi~ao inclui as despesas incorridas ate ao armazenamento, utilizando

se o FIFO como formula de custeio, em sistema de inventario intermitente. 

3.2.8. lnstrumentos Financeiros 

Os ativos e passivos financeiras sao reconhecidos apenas e s6 quando se tornam uma parte 

das disposi~oes contratuais do instrumento. 

Este ponto e aplicavel a todos "lnstrumentos Financeiros" com exce~ao : 

- lnvestimentos em subsidiarias, associadas e empreendimentos conjuntos; 

- Direitos e obriga~oes no ambito de um plano de beneffcios a empregados; 

• Altera~oes no risco segurado; 

• o Altera~oes na taxa de cambia; 

- Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte 

numa perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem 

com: 

- Entrada em incumprimento de uma das partes; 

- Loca~oes, exceto se resultar perda para o locador ou locatario como resultado: 

• Altera~oes no pre~o do bem locado; 

• Altera~oes na taxa de cambia 

• Entrada em incumprimento de uma das contrapartes 
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Fundadores/benemeritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de 

fundadores/benemeritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram 

com saldo no final do perfodo sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela 

entidade estao registados no ativo pela quantia realizavel. 

Clientes e outras contas a Receber 

Os "Ciientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanc;:o das Perdas por lmparidade, quando estas se encontram reconhecidas, 

para assim retratar o valor realizavellfquido. 

As "Perdas por lmparidade" sao registadas na sequencia de eventos ocorrido que apontem de 

forma objetiva e quantificavel, atraves de informac;:ao recolhida, que o saldo em dlvida nao 

sera recebido (total ou parcialmente).Estas correspondem a diferenc;:a entre o montante a 

receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados a taxa de 

juro efetiva inicial, que sera nula quando se perspetiva urn recebimento num prazo inferior a 

urn ano. 

Estas rubricas sao apresentadas no Balanc;:o como Ativo Corrente, no entanto nas situac;:oes em 

que a sua maturidade e superior a doze meses da data de Balanc;:o, sao exibidas como Ativos 

nao Correntes. 

Outros ativos e passivos financeiros 

Os instrumentos financeiros cuja negociac;:ao ocorra em mercado lfquido e regulamentado, sao 

mensurados ao justo valor, sendo as variac;:oes reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do perfodo. 

Os custos de transac;:ao s6 podem ser incluldos na mensurac;:ao inicial do ativo ou passivo 

financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 

A data de relata a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que nao estao mensurados 

ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidencia objetiva de que se encontra 

em imparidade, esta e reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, e 

reconhecida a reversao. 

Os Ativos e Passivos Financeiros sao desreconhecidos da forma que se encontra prevista na 

Norma Contabilfstica e de Relata Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) 
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Caixa e Depositos Bancarios 

A rubrica "Caixa e depositos bancarios" inclui caixa e depositos bancarios de curta prazo que 

possam ser imediatamente mobilizaveis sem risco significativo de flutuac;:oes de valor. 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As dfvidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" sao contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

3.2.9. Fundos Patrimoniais 

A rubrica "Fundos" constitui o interesse residual nos ativos apos deduc;:ao dos passivos. 

Os "Fundos Patrimoniais" sao compostos por: 

- fundos atribufdos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; 

- fundos acumulados e outros excedentes; 

- subsfdios, doac;:oes e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal 

aplicavel a cada entidade estabelec;:am que sejam de incorporar no mesmo 

3.2.10. Provisoes 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigac;:oes que advenham de preteritos 

acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgac;:ao. Assim, a 

Entidade reconhece uma Provisao quando tern uma obrigac;:ao presente resultante de urn 

evento passado e do qual seja provavel que, para a liquidac;:ao dessa obrigac;:ao, ocorra urn 

exfluxo que seja razoavelmente estimado. 

0 valor presente da melhor estimativa na data de relata dos recursos necessarios para liquidar 

a obrigac;:ao eo montante que a Entidade reconhece como provisao, tendo em conta os riscos 

e incertezas intrfnsecos a obrigac;:ao. 

Na data de relata, as Provisoes sao revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor 

a estimativa a essa data. 

Por sua vez, os Passivos Contingentes nao sao reconhecidos nas demonstrac;:oes financeiras, no 

entanto sao divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando beneffcios 

economicos nao seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes 

tambem nao sao reconhecidos nas demonstrac;:oes financeiras, ocorrendo a sua divulgac;:ao 

apenas quando for provavel a existencia de urn influxo. 
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3.2.11. Financiamentos Obtidos 

Emprestimos obtidos 

Os "Emprestimo Obtidos" encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominalliquido dos 

custos com a concessao desses emprestimos. Os "Encargos Financeiros" sao reconhecidos 

como gastos do perfodo, constando na Demonstra~;ao dos Resultados na rubrica "Juros e 

gastos similares suportados". 

E/ou 

Os "Encargos Financeiros" de "Emprestimos Obtidos" relacionados com a aquisi~;ao, 

constru~;ao ou produ~;ao de "lnvestimentos" sao capitalizados, sendo parte integrante do custo 

do ativo. A capitaliza~;ao destes encargos s6 inicia quando come~;am a ser incorridos dispendios 

com o ativo e prolongam-se enquanto estiverem em curso as atividades indispensaveis a 
prepara~;ao do ativo para o seu uso ou venda. A capitaliza~;ao cessa quando todas as atividades 

necessarias para preparar o ativo para o seu uso venda estejam conclufdas. Ha suspensao da 

capitaliza~;ao durante perfodos extensos em que o desenvolvimento das atividades acima 

referidas seja interrompido. Rendimentos que advenham dos emprestimos obtidos 

antecipadamente relacionados com urn investimento espedfico sao deduzidos aos encargos 

financeiros elegfveis para capitaliza~;ao. 

Locacoes 

Os contratos de loca~;oes (leasing) sao classificados como: 

- Loca~;oes financeiras quando por intermedio deles sao transferidos, de forma 

substancial, todos OS riSCOS e vantagens inerentes a posse do ativo sob 0 qual 0 contrato e 

realizado; ou 

- Loca~;oes operacionais quando nao ocorram as circunstancias das loca~;oes 

financeiras . 

De referir que as loca~;oes estao classificadas de acordo com a caraterfstica qualitativa da 

"Substancia sobre a forma", isto e, a substancia econ6mica sobre a forma do contrato. 

Os Ativos Fixos Tangfveis que se encontram na Entidade por via de contratos de loca~;ao 

financeira sao contabilizados pelo metodo financeiro, sendo o seu reconhecimento e 

deprecia~;oes conforme se encontra referido no ponto 3.2.3. das Politicas Contabilisticas. 

Os juros decorrentes deste contrato sao reconhecidos como gastos do respetivo perfodo, 

respeitando sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acrescimo. Por sua vez os custos 

diretos iniciais sao acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negocia~;ao e de 

garantia) . 
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Nao havendo certeza razoavel que se obtenha a propriedade, no final do prazo de loca«;:ao, o 

ativo e depreciado durante 0 prazo da loca«;:ao ou a sua vida util, 0 que for mais curto. 

Tratando-se de uma loca«;:ao operacional as rendas sao reconhecidas como gasto do perfodo 

na rubrica de "Fornecimentos e Servi«;:os Externos" . 

3.2.12. Estado e Outros Entes Publicos 

Nos termos do n.Q 1 do art.Q 10 do Codigo do Impasto sobre o Rendimento das Pessoas 

Coletivas {CIRC) estao isentos de Impasto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) As 

institui«;:5es particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bern como as pessoas 

coletivas aquelas legalmente equiparadas; 

4. Politicas contabilisticas, altera~oes nas estimativas contabilfsticas e erros: 

Nao se verificaram quaisquer efeitos resultantes de altera«;:ao voluntaria em polfticas 

contabilfsticas. 

5. Ativos Fixos Tangfveis 

Bens do domfnio publico 

A Entidade nao usufrui de "Ativos Fixos Tangfveis" do domfnio publico : 

Bens do patrim6nio hist6rico, artfstico e cultural 

No perfodo de 2020, a Entidade nao usufrui de "Bens do patrim6nio, hist6rico, artfstico e 

cultural": 

No perfodo de 2021, a Entidade nao usufrui de "Bens do patrim6nio, hist6rico, artfstico e 

cultural": 
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Outros Ativos Fixos Tangiveis 

A quantia escriturada bruta, as deprecia~oes acumuladas, a reconcilia~ao da quantia 

escriturada no inicio e no tim dos periodos de 2020 e de 2021, mostrando as adi~oes, os 

abates e aliena~oes, as deprecia~oes e outras altera~oes, foram desenvolvidas de acordo com 

o seguinte quadro: 

31 de Dezembro de 2020 

Saldo em Aquisi~oes 
Abates 

01-Jan-2020 I Dota~oes 
Custo 

Terrenos e recursos naturais 72.618,65 -
Edificios e outras constru~oes 204.498,69 -
Equipamento basico 52.953,39 - -
Equipam ento de trans porte 112.004,81 -
Equipamento biol6gico - -
Equipamento administrative 12.378,24 -
Outros Ativos fixes tangiveis 8.085,44 

lnvestimentos em curse 6.690,00 

Total 469.229,22 -
Deprecia~oes acumuladas 

Terrenos e recursos natura is - -
Edificios e outras constru~oes 59.142,86 4.089,98 

Equipamento basi co 51.995,18 317,55 

Equipamento de trans porte 112.004,81 -
Equipamento biol6gico -
Equipamento administrative 12.256,82 66,23 

Outros Ativos fixes tangiveis 8.085,44 

lnvestimentos em curse -
Total 243.485,11 4.473,76 -

31 de Dezembro de 2021 

Saldo em Aquisi~oes 
Abates 

01-Jan-2021 / Dota~iies 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 72.618,65 -
Edificios e outras constru~5es 204.498,69 6.690,00 

Equipamento basico 52.953,39 -
Equipamento de trans porte 112.004,81 29.200,00 (20.208,57) 

Equipamento biol6gico - -
Equipamento administrative 12.378,24 - -
Outros Ativos fixes tangiveis 8.085,44 

lnvestimentos em curse 6.690,00 {6.690,00) 

Total 469.229,22 35.890,00 {26.898,57) 

Deprecia~iies acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 

Edificios e outras constru~iies 63.232,84 4.223,78 -
Equipamento basi co 52.312,73 306,63 

Equipamento de transporte 112.004,81 7.300,00 {20 .208,57) 

Equipamento biol6gico -
Equipamento administrative 12.323,05 55,19 

Outros Ativos fi xes tangiveis 8.085,44 

lnvestimentos em curse 

Total 247.958,87 11.885,60 {20. 208,57) 
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Transferencias Revaloriza~oes 
Saldo em 

31-Dez-2020 

- - 72.618,65 
- 204.498,69 

- 52.953,39 

112.004,81 

- 12.378,24 

- - 8.085,44 

- - 6.690,00 

- - 469.229,22 

- 63.232,84 

- 52.312,73 

- - 112.004,81 

- - -
- 12.323,05 

8.085,44 

- -
- - 247.958,87 

Transferencias Revaloriza~iies 
Saldo em 

31-Dez-2021 

- 72.618,65 

211.188,69 

52.953,39 

120.996,24 

- 12.378,24 

8.085,44 

- -
- - 478.220,65 

- -
67.456,62 

52.619,36 

99.096,24 

-
- 12.378,24 

8.085,44 

- - -
- 239.635,90 
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Propriedades de lnvestimento 

A Entidade nao usufrui de "Propriedades de lnvestimento" 

6. Ativos lntangfveis 

Bens do dominio publico 

A Entidade nao usufrui de "Ativos lntangfveis" do domfnio publico: 

Outros Ativos lntangiveis 

A quantia escriturada bruta, as amortiza<;:5es acumuladas, a reconcilia<;:ao da quantia 

escriturada no infcio e no fim dos perfodos de 2020 e de 2021, mostrando as adi<;:5es, os 

abates e aliena<;:5es, as amortiza<;:5es e outras altera<;:5es, foram desenvolvidas de acordo com 

o seguinte quadro: 

31 de Dezembro de 2020 

Saldoem Aquisi~oes 

01-Jan-2020 I Dota~oes 

Custo 

Goodwill - -
Projectos de Desenvolvimento - -

Program as de Computador 4.935,80 -

Propriedade Industrial - -
- -... 

Outros Ativos intangiveis - -

Total 4.935,80 -
Deprecia~oes acumuladas 

Projectos de Desenvolvimento - -

Programas de Computador 4.935,80 -
Propriedade Industrial - -

- -... 
Outros Ativos intangiveis - -

Total 4.935,80 -
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Abates 

-
-
-

-

-

-
-

-

-
-
-

-
-

ransferencia evaloriza~oe 
Sal do em 

31-Dez-2020 

- - -
- - -
- - 4.935,80 
- - -
- - -
- - -
- - 4.935,80 

- - -
- - 4.935,80 
- - -
- - -
- - -
- - 4.935,80 
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31 de Dezembro de 2021 

Saldo em Aquisi~oes Saldo em 
Abates ransferencia evaloriza~oe 

01-Jan-2021 I Dota~oes 31-Dez-2021 

Custo 

Goodwill - - - - - -
Projectos de Desenvolvimento - - - - - -
Program as de Computador 4.935,80 - - - - 4.935,80 

Propriedade Industrial - - - - - -
- - - - - -... 

Outros Ativos intangfveis - - - - - -
Total 4.935,80 - - - - 4.935,80 

Deprecia~oes acumuladas 

Projectos de Desenvolvimento - - - - - -

Program as de Computador 4.935,80 - - - - 4.935,80 

Propriedade Industrial - - - - - -
- - - - - -... 

Outros Ativos intangfveis - - - - - -
Total 4.935,80 - - - - 4.935,80 

7. Loca!;oes 

A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso a locac;:ao financeira: 

2021 2020 

Descri~ao Custo de Deprecia~oes Quantia Custo de Deprecia~oes Quantia 

Aquisi~ao Acumuladas Escriturada Aquisi~o Acumuladas Escriturada 

Terrenos e recursos naturals -
Ediffcios e outras constru~oes -
Equipamento basico 

Equipamento de transporte 29.200,00 (7.300,00) 21.900,00 

Equipamento biologico -

Equipamento administrativo -
Outros Ativos fi xes tan giveis -

Total 29.200,00 (7.300,00) 21.900,00 

8. Custos de Emprestimos Obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com emprestimos obtidos sao usualmente reconhecidos 

como gastos a medida que sao incorridos. 

2021 
Descri~ao 

Corrente Nao Corrente 

Emprestimos: 

Bancarios - Loca~ao Financeira 4.153,64 

Descobertos Bancarios Contratados 

Outros Emprestimos 

Total 4.153,64 
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20.686,84 

-
20.686,84 

2020 

Total Corrente Nao Corrente Total 

24.840,48 - - -
- -

- - -
24 .840,48 -

pagina 23 



Demonstra~oes Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 

Em 31 de Dezembro de 2021, os pianos de reembolso da dfvida da Entidade, referente a 

emprestimos obtidos, detalham-se como segue: 

2021 2020 
Descri~ao 

Capital Juras Total Capital Juras Total 

Ate um ano 4.153,64 4.153,64 - -
De um a cinco a nos 20.686,84 20.686,84 - - -
Mais de cinco anos - -

Total 24 .840,48 - 24.840,48 -

9. lnventarios 

Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2021 a rubrica "lnvent6rios" apresentava os seguintes 

valores: 

lnventario lnventario 

Descri~ao em Compras Doa~Oes em Compras 

01-Jan-2020 31-Dez-2020 

Mercadorias 

Materias-primas, subsidiarias e de consume 266,81 7.746,09 34.259,56 924,22 9.596,77 

Produtos Acabados e intermedios 

Produtos e trabalhos em curso 

Total 266,81 7.746,09 34.259,56 924,22 9.596,77 

Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas 

Varia~Oes nos inventcirios da prodw;ao 

10. Redito 

Para os perfodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes Reditos: 

Descric;ao 2021 

Vend as -

Presta<;:ao de Servi<;:os 34.648,01 

Matriculas e Mensalidades Utentes 34.118,01 

Quotas e Joias 530,00 

-

Total 34.648,01 

11. Provisoes, passivos contingentes e ativos contingentes 

Provisoes 

Nos perfodos de 2020 e 2021, nao existem provisoes: 

Passivos contingentes 

Nao existem passivos contingentes existentes. 
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lnventario 

Doa~Oes em 
31-Dez-2021 

27.683,56 1.206,60 

27.683,56 1.206,60 

2020 

-

30.888,93 

28.842,93 

2.046,00 

-

30.888,93 
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Ativos contingentes 

Nao existem ativos contingentes existentes. 

12. Subsfdios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de 

"Subsfdios do Governo" e "Apoios do Governo" : 

Descri~aci 2021 2020 

Subsidios Publicos 153.205,44 135.408,29 

ISS - Centros Distritais 132.745,09 121.376,19 

ISS- Apoios excecionais e extraordinarios 6.070,07 9.241,30 

IEFP 14.390,28 4.790,80 

- -

Apoios Publicos 1.300,00 300,00 
- -

Autarquias Locais 1.300,00 300,00 
- -

Outros - -

-
Total 154.505,44 135.708,29 

Descri~ao 2021 2020 

Subsfdios de outras entidades - -

Doac;:oes 28.256,11 38.209,06 

Heranc;:as - -

Leg ados - -

- -... 
Total 28.256,11 38.209,06 

13. Beneffcios dos empregados 

0 numero de membros dos 6rgaos diretivos/sociais, nos perfodos de 2020 e 2021, foram 3. 

Os 6rgaos diretivos/sociais da Entidade nao auferem qualquer remunerac;:ao, de acordo com os 

estatutos e legislac;:ao aplicavel as IPSS. 

0 numero media de pessoas ao servic;:o da Entidade em 31/12/2020 e 31/12/2021 foi de 10 e 9 

respectivamente. Alem do quadro do pessoal a instituic;:ao conta ao seu servic;:o 3 

colaboradoras ao abrigo dos programas do IEFP 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionarios foram os seguintes: 
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Descri~ao 2021 2020 

Remunera~oes aos 6rgaos Sociais - -

Remunera~oes ao Pessoal 124.157,96 110.960,06 

Beneffcios P6s-Emprego - -

lndemniza~oes - 150,29 

Encargos sabre as Remunera~oes 22.473,31 23.073,05 

Segurosde Acidentes no Trabalho e 

Doen~as Profissionais 2.672,20 1.535,56 

Gastos de Ac~ao Social - -
Outros Gastos com o Pessoal - 6.033,72 

Total 149.303,47 141.752,68 

14. Divulga~oes exigidas por outros diplomas legais 

A Entidade nao apresenta dfvidas ao Estado em situac;ao de mora, nos termos do Decreta-Lei 

534/80, de 7 de Novembro. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreta-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se 

que a situac;ao da Entidade perante a Seguranc;a Social se encontra regularizada, dentro dos 

prazos legalmente estipulados. 

15. Outras lnforma~oes 

De forma a uma melhor compreensao das restantes demonstrac;oes financeiras, sao 

divulgadas as seguintes informac;oes: 

15.1. Outros ativos correntes 

A rubrica "Outros ativos correntes" tinha, em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a seguinte 

decomposic;ao: 

Descri~ao 

ISS, IP - Adaptar Social+ 

Vitor Miranda 

C.M. Baiao 

IEFP 

JF Grilo 

POISE- FSE 
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Total 

2021 2020 

506,34 4.000,00 

1.045,50 1.045,50 
2.400,00 2.400,00 

- 705,92 
- -

1.807,36 19.234,50 
5. 759,20 27.385,92 
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15.2. lnvestimentos Financeiros 

A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, investimentos nas seguintes 

entidades: 

Descri~ao 2021 2020 

Outros lnvestimentos Financeiros 2.113,20 1.770,28 

Fundo de compensa<;ao do trabalho 2.113,20 1.770,28 

Total 2.113,20 1.770,28 

15.3. Caixa e Depositos Bancarios 

A rubrica de "Caixa e Depositos Bancarios", a 31 de Dezembro de 2020 e 2021, encontrava-se 

com os seguintes saldo: 

Descri~ao 2021 2020 

Caixa 52,54 228,80 

Depositos a ordem 62.494,73 74.263,35 

Total 62.547,27 74.492,15 

15.4. Fundos Patrimoniais 

Nos "Fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes varia~oes: 

Descri~ao 
Saldo em 

Aumentos Diminui~oes 
01-Jan-2021 

Fundos 20.934,49 - -

Excedentes tecnicos - - -

Reservas - - -

Resultados transitados 188.811,77 - (16.851,28) 

Excedentes de revaloriza~ao - - -
Outras varia~oes nos fundos patrimoniais 83.239,18 - (1.313,07) 

Total 292.985,44 - (18.164,35) 

A conta de Resultados transitados, teve as seguintes varia~oes no exercfcio 2021: 

- Varia~oes Negativas: 

Saldo em 

31-Dez-2021 

20.934,49 

-
-

171.960,49 

-
81.926,11 

274.821,09 

1. Resultado Liquido Negativo relativo ao exerdcio 2020 no valor de 16.851,28€ 

15.5. Fornecedores 

0 saldo da rubrica de "Fornecedores" e discriminado da seguinte forma: 

Descri~ao 

Fornecedores c/c 
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2021 

1.238,18 

Total 1.238,18 

2020 

27.726,60 

27.726,60 
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15.6. Estado e Outros Entes Publicos 

A rubrica de "Estado e outros Entes Publicos" esta dividida da seguinte forma: 

Descri~ao 2021 2020 
Ativo 

IVA- A recuperar 319,38 782,28 

Total 319,38 782,28 

Passivo 

Impasto sobre o Rendimentos das 
628,96 640,00 

Pessoas Singualres (IRS) 

Seguran~a Social 2.306,92 2.203,92 

FCT e FGCT 27,88 30,11 

Total 2.963,76 2.874,03 

15.7. Outros passivos correntes 

A rubrica "Outros passivos correntes" desdobra-se da seguinte forma: 

Descri~ao 2021 2020 

Nao Corrente Corrente Nao Corrente Corrente 

Pessoal - - - 6.193,86 

Remunera~oes a pagar - - - 6.193,86 

Fornecedores de lnvestimentos - - - -
Credores por acrescimos de gastos - 21.192,49 - 19.872,42 

Remunera~oes a liquidar - 20.742,08 - 19.448,1S 

Outros Gastos Diferidos - 450,41 - 424,27 

Outros credores - - - -
- - - -

Total - 21.192,49 - 26.066,28 

15.8. Subsldios, doat;oes e legados a explorat;ao 

- Os "Subsfdios e Apoios do Governo" estao divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12. 

15.9. Fornecimentos e servit;os externos 

A repartit;ao dos "Fornecimentos e servir;os externos" nos perfodos findos em 31 de Dezembro 

de 2020 e de 2021, foi a seguinte: 

Descri~ao 

Subcontratos 

Servi~os especializados 

Materiais 

Energia e fluidos 

Desloca~oes, estadas e transportes 

Servi~os diversos 
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Total 

2021 2020 

- -

9.855,01 9.643,13 

1.203,03 2.286,37 

12.619,12 12.689,27 

270,35 21,00 

8.457,20 16.150,76 

32.404,71 40.790,53 
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15.10. Outros rendimentos e ganhos 

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrir;:ao 2021 2020 

Rendimentos Suplementares - 150,00 

Descontos de pronto pagamento obtidos - -

Recuperar;:ao de dfvidas a receber - -

Ganhos em inventarios - -

Rendimentos e ganhos em investimentos 
2.000,00 -

nao financeiros - alienar;:oes 

Rendimentos e ganhos em investimentos 
1.262,93 -

nao financeiros- sinistros 

Outros rendimentos e ganhos 1.800,02 8.821,69 

Total 5.062,95 8.971,69 

15.11. Outros gastos e perdas 

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma: 

Descrir;:ao 2021 2020 

Impastos 417,54 343,76 

Outros Gastos e Perdas 96,73 1.920,28 

Total 514,27 2.264,04 

15.12. Resultados Financeiros 

Nos perfodos de 2020 e 2021 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

Descrir;:ao 

Juros e gastos similares suportados 

Juros suportados 

Diferenr;:as de cambio desfavoraveis 

Outros gastos e perdas de financiamento 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros obtidos 

Dividendos obtidos 

Outros rendimentos similares 

Resultados financeiros 

ADEGRIL - Associa~ao de Desenvolvimento do Grilo 
Avenida Padre Gomes nQ 243- Grilo- Baiao 

NIPC: 503 609 528 

Total 

Total 

2021 2020 

541,76 -

- -

- -

541,76 -

- -

- -

- -

- -
(541,76) -
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15.13. Creditos a receber 

0 saldo da rubrica de "Creditos a receber" e discriminado da seguinte forma: 

Descri!;ao 2021 2020 

Clientes e Utentes c/c 2.447,69 2.328,75 

Clientes - -

Utentes 2.447,69 2.328,75 

Total 2.447,69 2.328,75 

15.14. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a rubrica "diferimentos" englobava os seguintes saldos: 

Descri!;ao 2021 2020 

Gastos a reconhecer 

Outros custos diferidos - -

Seguros 1.726,67 2.671,13 

- -

Total 1.726,67 2.671,13 

15.15. Fundadores/benemeritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2021, a rub rica 

"Fundadores/benemeritos/patrocionadores/doadores/associados/membros" englobava os 

seguintes saldos: 

Descri!;ao I 2021 I 2020 

Ativo 

Quotas I 1.176,oo I 1.176,00 

Total I 1.176,oo I 1.176,00 

15.16. lnforma~;oes consideradas relevantes para melhor compreensao da posi~;ao 

financeira e dos resultados 

0 numero media de utentes par resposta social, durante o ana 2021, foi o seguinte: 

- Pre-escolar: 14 

- Apoio Domiciliario : 25 

-Centro de Convlvio : 11 

15.17. Acontecimentos ap6s data de Balan~;o 

Nao sao conhecidos a data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstra~oes Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. 
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Ap6s o encerramento do periodo, e ate a elabora~ao do presente anexo, nao se registaram 

outros factos susceptive is de modificar a situa~ao relevada nas contas . 

Baiao, 14 de Mar~o de 2022 
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