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1 - Idemificâção da entidade

1.1.

Dados dê idêntiÍi.ação
Dêsiqnaçáo da entldade: FUNDAçÃO RAFAEL E MARIA ROSA NEVEs DUQUE
NúmeÍo de identjíi.ação de pessoa coletiva: 513612646
Lugar da sedê sôcial: RLra Humberto Delgado, n\ 4 e 6
Nalttrezê da atividade: OuiÍas atividades de apoio social sem alojamento, n e

2 - Rêferênciâl .ontâbilístico d€ pÍepaÍação das demonstrãçóes {inan(eiras
Dcnannta.õo dos llrpnçõc\

i1Õt

Fun.la:

Dênanstrúcatt Ílds Àltetu.iies na copitol

2.1.

Paaút.nLo6 Pti.n.,.a.lÕcõDde ravo

PÀpaa Prinein

rcfa

ten.i.

L

.Õ nÍa

bilisü. Õ

ad acúa d a nÕva rcfaren.1a I

RefeÍenrialcoítâbilísti.outilizâdo
.ontinu dade das operaçóes à partir dos
livros e regislos contabilisticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilistica € d€ Relato Êina.ceiro pê,a a!
Entidades do Sedor Náo Lucrativo (NCRt ESNL) aprovado pelo Dêcreto-Lei n o 36-A/2011 de 9 de Março, e que
forrm obleto de aiterãçÕes substanciâis na sequênc a da publ cação do Dêcreto-Lei n' 98/2015 de 2 de lunho, no
qLre diz rêspeito aos modelos de demonstraçÕes flnanceiras neles previstos
As Demonstraçôes Finãn.eiras Íoram e ãboradas no pressúposto da

os Decretos referidos dizem que o Sistemâ de Normalizâção paÍa Entidades do Sector Não Lucrativo

é

Bases parâ a Apre§enrâção das Demonstraçóes Fifênceúês (BADF)r Decreto Lei no 158/2009 de 13 de
MôdêLôs dê Dêmônstrãçóes FinancêiÉs (MDFI Portãrià n'220/2015 de 24 dê lulho;

- Código de Contas (CC)- PortaÍia n' 21812015 de
' NCRF ESNL-Aviso n " 8259/2015 de 29 de lulho

2l

de

composto por:

J!lho

lulho;

Na preparação das demonstraçóes Íinanc€lra! tomoLr-5e.omo base or seguintes pÍessupostos:

Pressupoío dâ contin!idade
As demônstràçôes Íinar.Êiras fôràm prepâÍadàs nô prersupôsto da

reqistos coftabilkti.os da entdade, os quais são mantidos de

.ontiruidade dàs opêÍaçôês

á.ordô.om

os

e â

panir dos livros e

prln.ipios.ontabilGli.os gerâlmente

Regime da periodiTaçêo e.onómlca (acréscimo)
A Entidáde re.onhecê os rendimentos e ganhos à medida que sáo gerados, independentemente do momê.to do seu
recebimento ou pagamênto. As q!anti.s de rendimêntos àtÍrbuÍvê s ão peíodo e arndá não recebidos ou lquidados são
re.onhe.idâs êm Devêdoiês pôí.déscimos de Íendimento'; po. §ua !ez, as quantias de gastos atnbuíleis ao perio.lo e
a nda náo pagos ou iq!idados rão reconhecidas "Credores por acréscimos de qastos"

- Mâteriâlidadê e agrêgáção

raô sE'am mâterlãlmêntê relevôntês sáô ágrêgad.s. outros ltens dr5 demonnrações Íinanceiras
A Enlldade hão defih u q!alqueÍ critério de materiaiidade para eÍeito de aprêsêntáçãô dás dêmónnrêçóes finahceilas.
Ae llnhas de itens que

Os ativos e os passvos, os rend mentos e os gastôs Íôram relãtâdos separadameile nos Íespetvos itens de balanço e da
demoníÍaçáo dos resultãdos, pelo que nenhu m at vo fo co mpensâdo poÍ qlralqueÍ pãssivo nem nenhu m g asto por
quaiquer rendimeito, ambôs vice versê

As po

ítcas.ontabiiGticas e os.ritérlos de mênsuração adotados a 31de dezembro de 2019 são.ompa,aveE.om oe
ut lizados na prepêração das demonnrações iinanceiÍas em 31 de dezembro de 2018

cc N.
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3 - Políticâs contabilísticas, alterações nas €stimativas .ontabilístiGs ê eÍÍos

D ".
Det

3.1.

,o

-

úúLt.çõa ii altet.Çiiet r.r Füná.\

tD' ó' \o o'ooD
ar a
P.ünta.iris aller.liõe\ d. t.1i1.....nÍabtLitt1.o.

Prin<ipaispolíticàscontabilísticãs
As pr nc pais bases de reconhe. mento e mensul"ção utilizadas íoram as seguintes

Eventos subsequentes
Os Êvertos âpós â data do balanqo que propor.lonem informaçáo adi.ionàl sobíe condiçÕes que existiam nessa dalê
são íefletidos nês dômonstraçóÊs íinanceiras. Caso existam eventos màtêriélnênte relevântes após a data do balanço,
do o..lgdoo no dn- o;. d-aon{rd\o"' n' an.., a.

- Nloêda de âpreseftac;o
finar.eiras estão .presentêdas em êurô, cônstituindo êstê â moedâ funcional e de apresentação
Nêste sentido, os saldos em aberto ê as tÍans.çóes em moeda estrangê ra foram transpostas para a moeda íuncional
ltilizêndo as taxas de câmbio em vigor à data de fecho pará ôs !ãldos em aberro e à daia da tÍaneêçao pêÍ. ê5
operaçóes realizadas
As demonrtraçóes

Os ganhos ou pÊrdàs dÊ natureza .àmblal daqui de.orrentÊs sáo reconhecidos na demonstràção dôs resultados no item
de luro5 e rendimentor similares obtidoí se íavoráveis ou 'luros ê gastos sim lares tupotadoí se deíavoráveÉ,
qLr.ndo rêiaclonadôs com financiamentos obtidos/conc€didos ou em "Oulrôs rendimentos e ganhoí se favoráveis e
.OuÍos gastos o! perda< sê deíavoráveis, parà todos os outros saldo< e transaçôes

Ativos íixos tangívêis

os ativos fixos rangíve s encontram se registãdos êo cuno dê aq!isição, deduzldo das depre. açóes e das perdês por
impaÍidade a.umuladas.
As dêprÊciâções são .al.uladas, após o início de utilização dos bens, pêlo método dâ linhâ reta em conformidade com o

peííodo de vida útilestimado pâra cada classe de ativos. NãofoÍam apuÍadas depÍeciações porcomponentês-

fo periodo em quê o.oríem As
benêÍi. açóes relatvamente às quais se Êíima que gerêm beneÍícios económ cos êdicionais ÍutLrros sáo .apitalizêdês no
item de àtivos Íixos tangíveis.

As despesas com repàração e manutenção destes ativos são considerêdês como gasto

Os ativos íxos tangivêis êm .urso rêpresêntêm bêns ainda em fase de .onstrução/insta ação, sáo integrados no item dê
'at vos f xor tanq iveis" ê mensu rad os ao .!no de aq uE çáo Estes bens n ao Íora m depreciados enq u anto tà l, poÍ n;o se

en.ontrârem em êstêdo de uso
As mais ou menôs valias íesullantes dã vendã ou ãbãtê dê ativos fixôs tangÍveis sãô determlnadas pela diferença êntre o

preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver.econhe.ido na data de alienação do aiivo, sendo .egistadas
na denronst.ação dos resultádos no item 'Outros rendimentos e ganhoí o! "O1rlros qaíos e peÍdaí, consoante se
trate de mais ou menos valias, respelivam€nte.
- investimentos f inãnceiros

os invesímentos financeiros em subsidiárias e empÍesas associadas consderadas estas últimas como aquelas onde
exerce alquma inÍluência sobrcas políticas ê dêcisões financeirãs € operacionais (padi.ipaçõês compreendidas êntre
20% ã 50% do capilalde da participada - influência significativa), são rêgistados pelo método do custo.
De acordo com este método, as paitic pa(óes Ílnanceiras são lnicialmente registadas pelo seu .urto de àqulsiçãô, sendo
subsequentemente âjuíadas poÍ peÍdãs por iÍnparidade. os dividendos recebidos e as côbe.(urês de prejuizos
êfetuâdâs são rêgistâdas diretamêntê em rêndimêntos e gastos, respetivamentê.
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Quando a propor(áo da Empresa nos pÍeluizos â.Lrm!lados da empresa ôssocidda oLr pdÍtr.ipadas excede o valor pelo
quêlo invêstlmento se ênconlra registado, o investimento é reportado por valor !ulo enquãnto o.apt3 próprodê
empresã asso. ada náo íôí pos tivo. exceto qurndo á Empresã tenha asumido .omprom ssos parâ .ôm â empresa
asso.iada ou particrpâda, Íeqistêndo nesses càso! umã pro!Éão no (em do passrvo Provisoes para Íazer Ía.ê a essas

ImpoÍo

sobíe o Íendimento

A Ent dêde êncontra se sujeila â lmposlo sobre o Rendimerto das Pesso.s Colelivês (lRC) à taxa de 17% sobÍe a nratériâ
côlêtávelâté 15000 êurôs ê à taxà de 21% nã paÍtê q\re êi.êdà aquelâ qúàhtià Aô vâlôr de.olétê delRC àssim apúràdo,
acresce êinda demma, ê tributaçÕes êulónomas sobre os efcargos e às taxês previstas no a(igo 88'do Cód go do IRC.

- Clientes e outros valor€s a recebe.

"Clienteí e "Outros valores a recebeÍ estão reconhecidas pe o seu valor nomrnal diminuído de eventuars
perdàs por impaidade, registadas na conta de "PeÍdas por impaidade acuhuladas', poi Íoma a que as mesmas
reÍlltam ã sua quant a rê.upe.ável.

As contas de

- Cêixa e dêpósitos bên.ários
E«e ltem inclLricêixê, depóslos à ordem e outros depósitos baf.ários Os dês.obertos ban.ários sáo incluídos na rubrica
'Fi.ànciamentosobtidos",expÍessono"passilo.otrente'ossaldosemmoedaestrôngeÍaíoram.onveftidoscombase
na raxa de câmbio à data de fecho.

'

Forne.edores e oltÍas .ontas a pagar

As

.ontzr a pàgar

a

Íorne.edoíes e outíos cÍedoÍes, que náo ven.eÍnluíos, sào reqlstadâs pelo seu valor nom nal, que é

subíanclalmente equivalenle aô 3êuluío valor

- Rédito e regime do acrés.imo

o rédito comprêende ojusto

vâlor dê .ontíàpÍestãçãô íe.êbida ou á re.ebeÍ peia prestação de serv ços decorrêntês da
atvidadê normaldê Empr€sa O rédito é reconhe.ido liquido do Impoío sobre o Valor Acrescentado (lVA), abatimentos

se o dkpôstô no pontô 12 Rédito da Normâ das Entld.des do Sector N;o Lucrativo dêdo que o rédito só Íoi
re.onhecido portêr sido razoavêlmente mensurável, é provávelque se obtênham bêneÍiclos êconómicos Íuturos e lodês
as contingên.ias relativas a uma venda tenham sido substãn.ia mente resolvidâs

ObseNo!

Os reidimentos dos serviços prestãdos são re.onhe. dos na data dâ prêstaçâô dos !êruiços ou, se pêriódi.os, no fim do
pe,íodô a que d,zem Íespeito

OsjuÍos rccebidos são Íe.onhe.idos atêfdefdo ao regimê dã pêriodizaÇão êconómica, tendo em consideÍaçâo o
mo ntante em d ívida e a taxa efetiva du rante o pe riodo até à matu r dêde os d vldendos sãô rêco n hêcidos na ru bricê
'Oltros ganhos e perdas líquidoí quândo êxútê o direito de os receber.
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4 - Ativos Íixos tangívêis
Dolonço - (hadelo parc ESNL) Bens do paninónio hirtótico e cultutdl

DúôhstÍoçóa dat Retultodos pat Notur@s (nodelô poro ESNL) tmparidode

de

díidas o rccebq (perdos/reveRõel

- (modela pora ESNA outros impatidod5 (perdosfteveúes)

Dehonnroçãô dae RetuLtodos pot
^latutqos

Demonnraçãa das Raukodos pot Natueos - (modela poru E5NL) - cosÍas/rcvqsões de dep«iaçõo
Denônstroçõó da\ Altercfie, no copitôl

Papia

Excêdentes de rcvalaizoçãa de atlvos

e de

fros tongiveis

onant2oçõo

e intongiveG e

respetiros

vorioções
Demonstroçãa dat Altercçõa nos Fundos Potrihoniois - Excedentes de rcvalori2oçõa

Dqonttroçãa

das

Altqaçõet nos Fundos Pattimonioit - Reoleoçõo de q.edentes de tevolorbaçõo

DenonstuçAa das Fluo\ de Coixd - (modelo porc

ESNL) - Ativos

ídostongíveis

Denohntuçõa dos Altetoçõet no Côpital Pópna Reali2oçõó do ercdenie de rcvalarizaçãa de otiws fuos tongíveÉ

e

intongÍwis

4.t.

Divulgasões para.ada classe de ativos Íixos tangíveis

4.1.1-

Diwlgaçóes sobre <ritérios dê mênsuEsão, métodos de dêpÍêciâção êvidâs útêis, conforme quadro seguinte:

4.t.2.

Re.on(iliação da quantia es<ÍituÍada no ini<io ê no fim do pêríodo, .onforme quadro seguinte:
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Quadío comp3râtivo:

DaÍ(ão

6 - Custos de empréstimos obtidos
Baldhça - (modela pora ESNL) - Financionentos abtidos

Denanstmçôo dos Resu[tadas pot Naturezos - (nadelo poro

ESNL) -

Denahnraçõo das Resubodas pat Notutezos lnadelô poto ESNL)
Denanstrução dos Fluxas de Coka - (modelo

pap

lun

e qostos

sihiLorcs ponadú

ESNU - Fi,anciomenÍos abtidos

Denanstruçõo das Flwas de Coixa - (nodela poro ESNU iurcs
6.2.

lnpotidode de dívidôs a rêceber (pêdas/@vdsõet

e gostos

siniLates

PolÍticâ .oÍúâhllÍstlrâ âdotâdâ nos custos dos êmpÉstimos obtidos câpitalizâdos no período e Íêspêtiva taxa,
bem como os reconhecidos em gaíos:

cc

No

FUNDÁçÁO hÀFAEI.
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8-R€ndimêítosêgastos
Denanstra.io

dc

R5uLtodas pot Notutqos - (nodeto pôto ESNL)

' tnpdidode

Detuóhntução dos Resultadas pot NoÍurezas - (nadelo pato ESNL) Venda\

de dividos o recebet (perdos/reversôei

e reNiços

Demahntuçõo dos Resuhodós pot Ndturezos - (nadelo paro ESNU Fohecinentos
DenansÍrução d6 Resutotlas pot Noturezos - (nodelo parc

ESNL)

e

pt*tadas
«ruiçôs dtemos

' Autrcs rendinentas

Denônstroçõo dó\ Re\uLtodas pat Notu.ms - tnodelo poto ESNL) Júro\ e rendimenÍós similores obtidos

4.1.

Política5 .ontabilísti<as adotãdãs para o rê<o.he(imehto do rédito in.luindo os métodos adotados para
dêterminara Íase de a.abam€nto dêtransações que envolvêm a prestâsão dêseruiços

8.2.

Quantia dê cada câtegoria signiffcativa dê redfto Íe6hhêcidâ durântê o peÍíodo, conÍormê quadÍo s€guintê:

8.3.

Discriminâção dos fornêcimêntos ê serviços êxtêrnos

cc

No
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Xl - Instrumentos Íinan@iro§
Balonço (hodelo pon

ESNL)

- Crednos o recebet

Bolançô (modelo pora

ESNL)

- Outrat otivot corentes

Balaôçó (tuódelo pora ESNL) Fund6
Balanço - (modelo pom ESNL) - Outros dividot o pogot

Baldnço (hodelo poru
Balohça

(modêLô

pord

ESNL)

- Fomecedaret

ESNL) -

FundotlaB / benenqitos / potrocinodoes

/

daôdórcs

/

asociodos

/ nembrcs

Bolanço - (madeto porc ESNL) Financianentos obtidos
Balonço - (madelo poru ESNL) - Outrot posivas

corentet

DehanstuçAo das Resultodos par Natuteos - (nodela porc ESNL) lmporidode de dívidôs a rccebú (perdos/reve$ôel

r13.

R€con<iliaçáo da quartia escrituradâ no início ê no Íim do pêíodo dê cada rubrica dos tundos pat.imoniais,
ronfoÍmê quadro sêguiÍrtê:

Quadío comparãtivol

ca N" 90

ÍUNDÂçÃO RÂFÂIL

ANÊXO DO ANO DE 2019

E

MÀRIA ROSA NEVES

DUqUÉ

saldolncial

Débtos

11.6.

Ajustamêntos de valor rêconhêcidos no pêríodo êm instrumentos finan.êiros não mensurãdos aojusto valor

11.9.

Rerumo das categoÍias (haturêzas) dê ârivos ê pâssivos financêiros, perdas por imparidade, Í€rdimentos ê gástoÉ
associador corformê quadÍo sêgulntê:

Rlnáin! o'eeõb'd.ju@3

Quadro .om parativo:
Descrção

Rúdin6b5.eõ65d.iurc,:

12 - Beneíídos dos €mptegado§
Bólohço (hadelo pdto ESNL) Ornos possiros corcntes
Dehónstnçõô das Resultodos par Ndtuteds - (modela poru ESNL) tmpondade de dívidot o rccebd (perdosheve6ões)
Denohntuçõa da, Rerúltodós pot NoÍutdos (nódela poru
Demontttução dat Flúxos de Coixo

12.1-

'

ESNL)

- Go§as com

(modelo paro ESNL) - Pagoheht

.

oÕ

o

pestool

pê\sóa1

Pêssoal aosêruiço dã êmprêsa ê horastEbalhãdãs

cc N.

ÀNÊXO DO ANO DE 2OT9
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E
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DUQUE

12.4.

BeneÍí.ios dos empregàdose encaÍgos da entidâdê

V PôÍlôdôaftêrior

15 - Divulgaçõ€s €xigidas por diplomas lêgais

3,r.,i.. tn.rrl.r,r.aJNl, r,lü.rurrir,!,rri!

15.2-

InÍoÍmâçãoporatividadeê.onómi.a

aNÊxo oo ÂNo

DE 2019

FUNDAçÁO RÁFAEL

E

MARIÀ ROSA NEVES
DUQUE

Quadro compãrstivo:

15.!.

tnÍormação por mer.ado

gegráÍi(o

cc N.

ÁNÊXO DO ANO DÉ 2019
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E
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15,4.

outras divulgações exigidas poÍ diplomâs lê9âis

A Enlidâde apresenta a sua situação rêgularzada p€rante as Fiiãnças, tendo liquidàdo ãs suâs obr gaçôês fis.a s nos
pÉ2ôs legâ mêntê eíipulâdos

- Dívidês

à Sêgurança

So.ialem mora

A Entidade apresenla a sua situação regularizada perante ê Seg!.ança So.ial, tendo liquidâdo as suas obrigaçÕes legêis
nos pra?os legalmente est pulados.

18 - Impostos ê contÍibuições

18.1.

Dlvülgâção dos sêguiÍnês principais componentes de

18.3.

Divulgasôe rela.ionadas com outros impostoi e.ontribuições

SaldoDevêdôÍ

gaío

dê impoéto sobÍê o Íêndimênto:

sãldoCÍedoÍ

cc N.901

ÀNEXO DO ANO DE 2019

FUNDÀCÁO RÁFAEL

E MARTA ROSÂ NEVES

DUqUE

19 - Pârtes Íêlâcionadas

19.1.

IdêntifiGção dàs pârtê6 rêlâ.ionâdâs

19.1.1. Id€ntiÍirarseexistem pa(i(ipasôesentÍeentidades

Iâeii&de«

rchdoa linrT

15

m/N:o)

19.1.3. Entidâdêspârticipadâs

19.1.3-1. Entidades êm quê â entidade pârticipa diretamellte

cc N'

ÂNEXO DO ÀNO DE 2019
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E
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DUQUE

510351960
LEI

6510

CAE
D

vid€ntos pagôe p€la pa'1tipafte

a prdl. pada é.unrolidada pea
5. slM,Indique o método
a pàl1i. padã é.ótrtrolada pela

Pârr d retâ dú.úósvolo (%)
Data dÊ ni.io Llr parU.ipaçáo
Data de

01 11 2015

ím da pat.ipação

20 - fluxos dê .âixâ

2o.r..

DêsagÍ€gação dG vàlorês ins.rltos nâ rubri.a dê caixâ ê em dêpóEitoô bân.ários:

Quadro comparativo:
Dês.ÍlÇãô

cc

No 9019

