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Relativamente êos gastos ncorridos no período €conómico ora f ndo, âpresenta_se de segul'ia á sua
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No que diz respelto ao pessoa, o quadro s€guinte apesenta a evolução dos gastos conr o pessoa, bem corno o
rêspetivo n" de efet vos.
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Na sequência do elposto, do ponto de vista económi.o, a entidade apre§entou, coÍrparauvãmênte aÔ ano
ânterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.
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EBIÍDA

26 284,16
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Em resultâdo da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, tambérn comparativamente com o
ano antêrior, a seguinte êvolução ao nível dos pÍincipais indicadores de autonomia íinanceirâ ê êndividarnento:

2019

2020

99,33%

0,26%

De uma íorma detalhada, pode_se ava lar a posição finance ra dã entidade atraves da análise dos seguintes
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1 - ldêntificação dô êntidade

1.1.

-

Dados dê idêntiílcação
Designâção da êntidade fUNDAçÂo RAFAEL E MARIA ROSA NwES DUQUE
Número dê identlficâção de pessôa coletivâ: 513632646
Lugar da sede soclalr RLra Hurnbefto Delqãdo, nos 4 e 6
Natuíeza dâ âtividadei Outras âtividàdes de âpoio sociâlsêm ãlojamento. n€.

2 - ReÍêrenciôl coítâbilístlco de pÍêpára(áo

2.1.

dõ

dêmonstràsôês financeiràs

RéfêÍêncialcontâbilísti.oulilizado
As Oemonstràções Fioanceiras íoíam elabo.âdas no píessuposto da €ontinuidáde dàs operáçóesa

pâdirdos

Iivros e Íegistos contabilGlicos da Entidade e de acordo com a NoÍma Contabilísticâ e de Rêlalo Financetro pàra às
Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ÉSNL) aprovado peLo Decreto Lein." 36'A/2011 dê 9 de À4aÍço, e que
Íoíêm objeto de êltêraçôes substanclais na sêquência dâ publicação do Decreto-Lein" 98/2015 de 2 de Junho, no

quêdiz.espeitoâosmodelosdêdemonnraçôesíinanceirôs

nelesprevistos.

Os D€cretos reÍeridos dizem que o sistema de Normalzação para Entidades do Secior Não Lucrativo é composto por:
Bases para a Apresentação das Demonstrações Finâncêiras (BADAj Dêcíeto LêinÔ 158/2009 de 13 dêlulho
Modêlos dê Demoníràçóes Finan.eÍas (MOF) - Po(áriâ n-o 22012015 de 24 de lulho;
Código de Contês (CC) - Porta an.o21812015de23dêlulho;
NCRF-ESNL- Avho n.o 8259/2015 dê 29 de lu ho.

Na píêparàção das demonstía(óês fnànceiÍâs tomou-se como base os seguinteJ pressupostos:
Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foraír prêpâradas no prêss!posto dâ continuidâde dás operãçôês eã paidrdos livros e
r€gistos contabilGticos da entidàde, os quais são mantidos de acordo com os píincípios contôbilisti.os gêíalmente

- Regime da pe odização econónrica (acréscimo)
A Entidade reconh€ce os rendimentos e ganhos à medida que são gerâdor indepêndentêmenle do mômento do eu
rê.ebimento ou pagamento. As quántias de Íendimentos atribuíveis ao peíodo ê ainda não re.êbidosou liquidados sáo
rêconhêcidas êm "Devedores por acrés.lmos de rendimentorr; por sua ve2, as quantias de qâstos atribuíveis âo período e
alnda não pagos ou llquidados são reconhecidãs "Credores por acrésclmos de gaíoí.
Mâteiàlidade e a9Íegaçáo
iters que não selam rnêtêrlalmente reevantes são agregadas a oLrtros itens dâs demonstraçóer Íinãnceiras.
A Entidade não deÍiniu qualquercritéro de materialdade pãÍa efeito de aprcsentêção das demonstraçõer Ílnarceiras.
As lnhas de

Os ailvos e os passivos, os rêid mentos e os gastos íoram relatados separadamente nos respet vos itens de bãlanço e da
demonstrêção dos íesu tados, pelo qLre nenhum ativo Íoi .ompensado por qualquer passivo nem nenhum gaío poí
quâ quer rendimeito, âmbos vice velsà

Ás po iucas contâbllistlcas e os cr térios de mensuração adotados a 3l de dezcmbro de 2020 são comparave6 com os
utlllzados na pÍepêrâção das demônstrações financeirâs em 3l de dêzembro dê 2019.

3 - Políticas contâbilísticas, âlteÍ.çõês nas estimâtivas contabilísricas € êrros
3.1.

úUr.
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As princ pais basês de reconhecimento e mensuração uti izâdas foram ês seguintes:

Eventos subsêquentes
Os eventos após a data do balanço qLre pÍoporcionem lníormação adlcional sobrê condiçôes quê existiarn nêssa datê
sáo íeÍletidos nár demonÍíaçôes Íinancenas. Caso existam eventos màteíialmente rclevantês âpós ã dãta do balânço,
sáo divulgâdos no anexo as demoníra!oer tinàn.enãs.

- Moeda de aprêsentêçáô
finan.eiràsenão àpresentàdas em euro, constitúindo estã ã moeda funcional e de apíesentação
Neste §entido, os sâ dos êm :bêrto e as 1íànsâçóes eÍn môeda êír;ngeira Íoram Íênspoías parã a moedâ funcional
uu izêido as taxâs de câmbiô em vigor à dêtê de Íecho pêra os saldos em abêíto ê à datâ da tíânsação pêíâ as
opêrâções reãllz.dôs

As demonstraçóes

Os ganhos ou perdês de naturez. cãmbialdâqui de.orrenles são rêconhe.ldos nê dêmonnràção dos rêsultâdos no ilem
de "Juros e rendlmentos slmiares obtldoí" se Íavoráveis ou "luÍos e gâíos slmllêíês suportados" se deslâvoráveis,
quãndô íeacionâdôs com Ílnênciamento§ obtldos^oncêdldos o! êm'Outro§ rêndimentos ê qânhoí sê fâvoráveis ê
"ouÍosgâstos ou perdas" se desÍavoÍáveis, paía todos os outros saldos etransações.

'Ativos fixos tângÍvek
Os ativos frxos tangiveis encontrâm-se regislados âo cusio de aqukição, deduzido das depreciâçõês ê das peÍdas por
impa dade êcumuladas.

as depreciações são calculadas, àpóso iníciode utilizâção dos bens, pêlo método da linha íetâ êm confomidadê com o
peíodo de vida úrilestimàdo para cada dasse deativos. Náoforam àpuradas deprc.'ações por(omponentês.
as despesãs com Gparação e mânutenção dêstes âtivos são considêradâs como gasto no pêríodo em qle ocoÍrem. As
bênêíciâções relativâmentê àsqsais se estima quê gerem beneficios económi€o5 âdicionãi5 Íutu.os são capitalladas no
item dê ativos Íixos tanqíveis.

.ulso represeitam bens ainda em Íase de construção/lnsta ação, 5ão integrâdos no lteír de
mens!Íados ao cuío de aq!is(Ao. Estêt bens não íoram depre.iador enquanto tê1, por não re

Os ativos fixos tangíve s em

"âtvos ílxos tângiveis"

e

en.ontrarem êm estado dê uso
As mals ou mênos valias resultantes da verda ou abate de ativos íixos têngíveis sâo determinâdas pe a diíerença entre o

píeço de venda e o valor líquido contabilÍstico que e«iver reconhêcido nê data de alienação do ativo, sendo registãd.s
demonstaçãodos rcsultâdos no item "OuÍos rendimentos e ganhos" ou "Outros qâstosê p€Ídâs", consoãntese
trate de mais ou menosvallas, respetivamenle.
na

lnvêstimentos íinancelÍos
Os investimentos flnancenos em subsldiárias e empresas associadas consideradar estas úllimas como aque as onde
exerce alguma influêncla sobrê as po ítlcas e decÉôes íinanceirãs e operacionals (paftlcipações compreendidas entre
20% à 50% do cap talde da pêi(icipada lnfluôncia sigfiÍlcativê), são registados peo método do cuío.

àcordo.om estê mótodo, àr participàçôes finânceiras são iniciàlmênte registâdas pelo seu (usto de aquirição, sendo
rúbsequentemênte ãjustadas por peÍdas por imparldêdê. os dividêndos rêcêbidos e as coberturas de p,ejuiros
efetuadês são reghtad.s diretamente em rêndlmentos e gãstos! rêspeuvamente.
De

Quando à propo(ão da EmpÍêsa nos prê.iuizos acumulàdos d. empí6a ãss.iada ou participadas êxcêde ovalor pelo
quêlo investimento se encontra registado o lnvenimento é reportado porvalor nulo enquànto o capitêlpúpio da
emprcsa âssoc.da não lor posltivo, êxceto quando a Empresa tenha a§sumido compromissos para côm a empresa
ipada, reg nandô nescs casôs umâ pÍovisãô nô 1eÍn do p
ra íãzêr fa.ê a essâs

.
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nrPosto sobre o rêndimento
A Entidãde encontíô+e sujeita a lmpono sobre o Rendimênto dâs Pessoôs Coletivas (lRC) à tãrâ de 17% sobÍê à môtória
colêtável até 15.000 eurcs e à taxa dê 21% na pârte quê êÍcedâ âquêla quanlia. Ao valor de colêta de IRC assim
êpúrâdo, acrescê êindê derramâ, ê Vibutaçóes ãutónomâr sobrê os encâígos e às taxas prevktàs no artigo 880 do

Código do

1RC.

Cliêntês e outros vâlores a recebeí

"clienteí e "ouÍos valorcs a recebef estão reconhe.ldas pelo seu va or nom nâl diminuído de evêntuals
perdas porimpardade, íegistadês na conta de "Perdas por impaidade ac!muLadas", porÍormâ a que as mesínas
reflitam ã sua quantia recupeÍável.

As contas de

- Cêixê e depósitos bên.ários
Estê item lnclui calxa, depósltos à oídern e outros depósltos bancárlos. Os descobeúos bancários são incLúídos n. rubrica
"F narciamentos obtidoí, expre$o no /rpêssivo .oÍente'. Os sa dos êrn moeda estrangeiíâ Íoram conveÍtidos.om bãse
nà taxa de cámbio á data de íecho.

For.ecedores e outras.ontas a pagar
As contâs ã pagar a Íoínecedores e outros credores, que nêo vêncemjurcs, são regktadâs pêLo seu va

or nominal, que é

substâncialrnente êqulvalente ao seu justo valor.

- RédÍô e rêôime dô a.rés.imó
O rédito compreende ojustovalor d! cônÍaprestâção íêcebida ou a recebêr pela pÍenaçâo de seÍviços decoÍentes da
at v dade norma da E mp rera. O rédlto é Íeconhecldo líq u ido do lm pono sobre o va Lor acr€sce ntado ( VA), a bôt mentos

ObeeNou se o disposto no ponto l2 - Réd to da Norrna das Entidadês do SectoÍ Não Lucrativo, dado que o rédllo só foi
reconhecido poÍ têí sido razoêvelmentê mensurável, é prováveL q!ê se obtenham beneÍklos económlcos Íuturos e todas
as contlngências relêtivas a uma vendâ tenham sldo subnanclalmente resol!idas.
Os Íendimentos dos sêrviços prcstàdos râo rc.onhecidos nâ datã da píestãção dos serviços ou, se peÍiódicor no tim do
peÍíodo a que dizem rcspeito.

Osjuros recebidos sâo Íeconhecidos atendendo ao regime da periodlzaÇão económica, tendo enr consideração o
montantê em dívidâ e ê taxa eÍetivã durante o peííodo até à maturldade. Os dividendos são reconhecidos na r!brica
"Outros qanhos ê perdas liquidoí quândo existe o diÍelto de os receber.

4 - Ativoa Íixos tangívêit

:1.1.

Dlvü19à9õês pár. câd. classê

1.1.1.

Divulgaçôês sobr. (ritérios de mlniurasão, métodos dê depÍêciâção ê vidas úteis, .onÍoÍmê quadro sêguiírê:

de.tivor firos tangív.it

ANEXO DO ANO DE 2O2O

4-1.2.

Rê.on.iliãção dâ quântiã es(riturâda no início e no Íim do pêríodo,

iÀFÂEL

E MARTA ROSÂ

'úNDAçÃO

<onfor e qoàdro segsiíiê:

et

Quadro compaÍalivo:

t\r

NEVIS
DUQUE

FUNDAçÃO RÂF

Er. E

M^RtÂ ROS^ NaVÉs
OUQI'E

6 - Custo. de empÉstimos obtidos

5.2.

Politicâ .ontabilísticâ adotada nos .usroe dos empréstimos obtidos câpitalizados ío pêríodo e rêspêtiva tâxã,
bem .omo os rêconhe(idor em gastos:

W

%

Quadro compârâtivo:

8-Rêndimêntosêgaatos
8.1

4.2.

Políticás cont.bilísticâs âdotadas pârâ o reconhê.imênto do rédito inclui.do os métodor âdolados parã
d€têrminar à fàs dê âcab.mcnto dê tràns§ões qu. .hvolvem a pÍ6tà§ão dê 5êdi§or

Quantiâ dê cada .ategoriâ lignificótivâ de rédito rê.onhecida du.ante o período, conformê quadro sêguintê:

DêÍcrdo

8.3.

Disc.iminâção dos Íorn6.lmêntos

ê

s€

l(os extérno3
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Í1 - lnstrumentos firancel.os

11.3-

Rêcon(iliáção dà quâítia esrrituradâ no Início e no Ílm do período dê .ãdà rubri.a dos Íundos patrimoniâis,
conforme quadro seguintê:

Quêdío compaÍativo:
Des.Íiiã5

I

t.6.

Í1.e.

Ajutt.m entos dê vâlor rê.on hê.idos no pêríodo ém instrumento3 finan.êiror não mensu râdos

âo

justo

va

lor

R.sumo das catêgoriâs (naturêzas) dê atlvos e passivor financ.kos, perdas por impâÍidâdê, rêndim€ntos e gãrtos
íormê quadro sêguintê:

FUi{DAç^O RÀF E! € MÀRÍt nOSA NÊVES
OUQUE

R0dim. q.eúb,dcj!M:

Quêd ro .om parat voi

DB.Íiçro

10.71)

R.idií. o t súr' d.lurcr:

1

2 - BêneÍÍ.ios dos empr€gados

12.1-

Pessoãl âo serviso dâ

e

presa e horas tràbâlhadàs

(dõ qúú p.ft

Imund-,

(da quàir p.so

ÍsmureGds)

kaEdÍÔd.aen.l'go

cc N.90

(-r/
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12À.

B.neficios dos cmpre9ad6 ê ên@r96 d. eítidâd.

15 - Divulgaçóes exigidas por diplomas legais

'ts.2.

lnformasáo por âtividãdê e(onómica

Quadro compaÉtivol

9

ANEXO OO ANO DE 2O2O

FUNDÀçÃO RÀFAEI

E

MARIA ROSA NÉVES
DUqUE

'a'l:l _:iI:"''

15.3.

lnÍormação por mercãdo gêográÍi.o

-,,""

".1
-.-"1':u'o

liilt".1".

15A.

Outrâs divulgaçóes êxi9idâs PordiPlomas le9.is

íiscêls nos
A Enti.lade apresenta a sua situa!ão regu arizadê perante as Finanças teido I qu dêdÔ as tuas obrigaçóes
pÊzos lesalmente €niP!lêdo5

- Dívidâs à Segurânça Soclal êm morê
as suas obíi9ações legâis
A Entldade êpresenta â sua stuação regularzadâ pcrantêa SeguÍênça social, tendô liquidado

ÁNEXO DO ANO DE 2O2O

rUNOAçÁO RAFAELÉ MARIA ROSA NEVES
DUQUE

r5.5.

Out.o3 Gâstos e Pêidat

t5.5.

Outros Rêndiméntos ê Gânhot

Vàlo, Prnodo

15.7.

A.rércimos e DifêÍimênios

l8 - lmpostor

t3.1.

e conrÍibuições

Divulgâçáo dos seguintês PrinciPàis codPonêntês de 9a5to dê imPo5to §obre o rendimênto:

aa N" 90

ÂNEXO DO ANO DE 2O2O

FUNDÀçÂO RÂFÀEL

E

MÀRIÀ ROSA NEVES
DUQUE

18.1.

Divulgaçóês rela.ionàdãs com outros imPostos ê.ontribuiçóês

19 - Pârtês relacionâdâs

1s.1.

ldentiÍica(ão dat panê5 rêlâ.ionadas

re.r.l.

ldêntiÍcàr

tud! F

Éd

19.t.3.

e

sê exisrem pàrticipâções

'..+b

dEo!t5!

eíor @dErr

rdâde.o rcôdôÉ Ímr? lsm/Nàor

EntidâdespaÉicipâdas

entré êntidádes

i5

n/N;oi

ÁNEXO DO ANO OC 2020

19.r.3.1. Entidàde3 em que

â

FUNDAçÁO RÂfÀEL

E

MÂRIA ROsÁ NEVES
DIIQUE

êntidãdê pârticipa dirêtamêntê

5r0853960
LEI

6510

CAÊ

Diüdendos pagos pêla parti.ipantê

A pa.ticpada é consolidada pea
Se

5lM, indique o método

A pârri(ipadâ é conirolâdà pela

Part. d reta direitosvoto (%)

O.rá de inicio dá perti.ip.çáo

0l

]]

2015

Oârá d€ fim da pánicipâção

20 - Fluxos de (âixa

20.1-

Dcs.gr.gaçáo dos vâlor€s iÉtritoí nà rubri.â de càix. e em deFi'sitos ba.cáriG

Quadro.omparatlvo:
D.roicâo

I\

