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Btrutura dê Rêndimêntot

t01594.96

Relativamente aos gastos incorridos no perÍodo económico orâ findo, apresenta-se de seguidâ a sua

êgtrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:

forn<imentos e sryiços êxternos

OutÍos 9â5tos e perdas

Gastos de dêpreciação e amortizaçõo

2021

Btrutura dê Gôsros Pércentuàl

4A,27% o,64v"

20,99%

I OuÍos qáíos e perdas

I Gastos de depre.iaçâo e amorlizaçào

-

I Fdn€(imentos ê sêM(ot

I Gasto, com pessoal
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No que diz respeito ao pessoô1, o quadro seguinte apesêntô a evolução dos gâstos corn o pessoal, bem como o

respetivo no de efetivos.

Nâ seq!êrrcia do exposto, do ponto de vista económico, â entidade apresentou, comparativamente êo ano

anterior os s€guintes valores de EBITDA e de Resultâdo Liquido.

EBITDÀ

a 671,40 26 288.36

146a,94

2020 2021 2019 2020 202',l

Em resultado da sua atividade, a posição finânceirâ da entidade âpresenta, tarnbém comparativamente com o

ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principals indicadores de âutonomia financeira e endividamento:

2021

99,4r%

99,45%

0,15%

o.17%

& aúonomà tndivdâmenro

De uma íorma detalhada, pode se avaliar a posrção financeirâ da entidadê atÍâvés da anállsê dos segu ntes

PERIOOOS

201920202021

itens de Lrala

RUBRICAS

9t2,1 29 950,25

2019

2020
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ESTRUTURA OO BALAN(O

2020RUBRICAS

2 4t5 97623

117 971,U

2 533 949.27

2 49 764p1

Í13 A73,53

2 523 637,51

95%

5%

95%

5%

20zoRUBRICAS

C.pital Pópnô

Pásivo íão.odênle

Pa56ivo .orrente

Totál Câpital Próprio ê Pâsivo

2 \30 191,79

0,00

3 751,44

2 533 949,27

1@%

o%

0%

2 519 279,@

0,00

435t,A6

2 azit 6r7,s4

100%

0%

2021

zo21



a.l.nço - (nôd.lo pâ.ô ES[L) d
31-12-ZO2t

(moít nt€s êm êuros)

FUNDAçÀO RÂtÂfr- E MnRla Rosa NEvEs
DUQUE

AÍIVO

Ativos lixos tangiveis

Out@s crédn6 ê átivos não corentet

FUNDOS PATRIMONIÂIS E 
'ASSIVO

Resukados Íânsiládos

Tdtal do Pesi@

ror.l d6 íúndos p.tlmoniâb e do p.$lvo

Renrltado liqu dô dô pêriodo

Íotâl dd lundq pâtrimoniait

caira e dep'56ito. bancá os

Estado ê out6 úies públi.o§

OutÍos parsivos.orêntes

14

15

11

2 4A9 i1645

z 409 764,012 475 976,2'

2 533 949,27 2 sZX 637,51

1t3 873,53

10 912,11

2 530',t91,79

I463,94

2 419 279,54

z 533 949,27

1757,48

3 757,/rg

912,1

4 457,46

11

15

20

2 511 501,53

7178,15

2 511 501,53

4414,21

11

18

11:12

2 A15 271,11

703,12

15 83Ô,46

57A,21

101563,91

21193,18

685,55

91 994,80

57,00

1 142,22

2 558,26

890,80

2 494,92

RUBRICAS

2021 2020

117 973,U

13A7,A6



D.m.stÍ.ção doi Reúlt d6 por N.tucrõ _

(nodelo parâ ESNL)

do pêriodo íirdo em 31"12-2021
(hort.niÉ êm.sr6)

FUNOAçÃO RÀ'ÁEt E MÂiIA RO§Á
NEVES OUQUI

29 r50,25 26238,t6

09 03&14) (22 824,42)

10 912,1t 3 a63,94

10 912,ri 4 463,94

10912,11

Forne(imentos e seruiços êfernos

Rêrultado àítcs de d.precla!ô€6,9.no5 dê ÍlnâDclâmênio e hportot

Gastoy.êversóes dê depíeciação e dê ámortiação

R..ühado ôpêràcioml (antês dê gâstoi d. í.aft|âí!ênto e imp6tôs)

R6rttádô ânter dê itrrpoíos

R..qltado líquido dó pêriôdo

127 288,33)

(43 776,00)

10159496

(s8o.38)

(20 647,36)

(14 526,19)

92 338,68

Í876,77)

8

12

I
15

3 46J,94

PÉRIODOS

RENDIMENTOS E GASTOS
2021 2020



gêúoíst ôção dot llu,GrdeCaiÍa _

(mdêlo pâra ESNI") do Pe odoíindoem
3Í't2.202'

(úotrtantcr êm ê0ro,

fUNOAçÃO RÀFAEL E MARIA ROSA

NEVES DUQUE

{71 557,43)

(16 860,56)

97 987,10

26 429,67

ú6 745,00)

0 r 5,56)

9 569,r1

Q7 19427)

2t 705,75

t27 082,71)

í'r5,s6)

{0,r 1)

{0,r1)

(3492,63)

9t 994,80 95 4A1 41

r0l563.91

(28012,85) 122 711,14)

12 (43 s24,58) (45 033,0)4

out 05 re.ebimentos/pagámentos

E(e. d. ..b dú âtl,id.ds .Pndonr& (l)

Euos d. @i!. dÉ dlivH.d6 dê ÍÍÉlinHto

Pâgamentos resPêitantes á:

Atiw fu.É tonglveit

lúvstimertot fúon ei6

Rê.êbirent6 provêniêntes dê:

Fluxo. d. câlE d- aú,ldad.. d. lnvGÚflnto {2)

4

Recebirnentos proveniêntês de:

Pagamentos Íespeitantes a:

luros e aastot similorct

rluxôr dê @iÉ de âtividadB dê Íimnciamento (3)

variá<ão de.aixâ e sêús équivalentes (1+2+3)

Ca xâ ê seus eqúivalentes no ini(o do peíodo

Caixa e seus equivzlentes no iim do período
91 994,80

2021

l9 (Carl

RUBRICAS NOTAS
2020

Fluxos de <.iE ds âtivid.dB oP€reionàis

Pagâmentos a Íohecêdorês

Pagamentos ao pessoal

6

(67 714,78)

91 450,53
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,osçÃo No,NÍcro Do PE*,ôDo 2021 5

{9ÚITÀDO ÚAUIDO DO PERIODO 3

rPIMÇóES COM íNSÍLÍUIOOÀE NO

!sr(ÀoNo.rMDÔPÊRioooz0rl

DESCRTçÁO

N

DemoDit.açôo dat Altêrâçóes nos Fundot Pãrrimoniâi3
dô periodo Íindo €m 31-12"2021

(hontatrtêr êm euros)

m



o€monstrasãó da5 AltêÍa(ôêe ros Fundos Pâtrimoniais
dô pêriodo findo em ,1-12.2021

{montêntês €m êuro,

rUNDAçÂO (AFAEL E MARIA ROSA NEVES DUQUE

DslÇÁo No nloo Do P(R oDo 2010 I

)P.MÇors.o, rNsnrurDoslt No

.osr(Ào ND nM Do PrsioDo r0ro

*su!rÁoo !rouroo Do PERiooo

DESCRIçÃO

(.

F



ANEXO DOÂNO DE 202'

'l - ldentiÍicâção da entidâdê

1.t. Dâdos de identifiGçâo

2.1

Designação da entidade: FUNDAÇÂo RAFAEL E MARIA ROSA NEVES DUQUE
Número de idêntlficação dê pêssoa coletiva: 513632646

Lugar dâ sedê.ociâl: Rua Humbedo Dêlgado, nos 4 ê 6
Naturêza da êtividâdê: Outras atividâdês de apoio so.ial sem alojamento, n.e

2 - RêÍêrên.ial contabilístico dê prepâração das demonstÍâçõês finâncêiías

R€Íê.ên.i3l .ôôtábili.ti.ô útilizâdô

Na preparaçáo das demorstraçóes finan.e íâr tomolr sê .oÍno base os segLrintes pressLpoíos:

3 - Políticas contabilísti.aq alterações nas estimativas contabilísti.as ê êrros

As Dêmonstrêçôês Flnãnceirâs fóram êlabôradas nô press!polto da .ont nu dade d.s operrçôes . partlr dos
livros É re.llstoç contâbilístr(os dê Entklêde e de acordo cóm a Ncrma Contêbilisiica e de Reiato Fin.n.elro para êr
Entidades do Se.tor Não L!crütivo (NCRF EsNL) êp/ovado pelo Decrêtô Lei n Ô l6-À/2011 de 9 de Março, e que

foram objeto de alterâçóes suLrÍanclals na sequêrcrê da publi.ação do De.retô Lêi no 98/2015 de 2 dê l!nho, !1o

qu€ d z respeito aos nrodeiôs de denrôn5traçóês financêiras nele5 píevinos.

- Bater para a Apresentação das DemônstraÇóes Finâncel'as (8ADF); De.reto Le n" 158/2009.1e rl dê lulho
Modelos de Demonstíâçóês Finan.e ras (MDF) - Portaia n.o 22012015 de 24 dê Julho;

- Códiqo de Contas (CC) Portaria f." 218/2015 de 23 delllhoj
- NCRF-ESNL - Avisc n " 8259/7015 de 29 de lulho

Os De.retos releridos d z€m que ô 5iíeiÍ:l Cê Normãllzação par. Errtidades do se.toí Não Lu.ralivo é compoÍo por

Píeseuposto da.ontin!idêde
As .lêrnondraçóes íúranceirás íoram preparadas nc pressupoío dn .ontinuidâdê .]as opêrâçõês e a pair r dos livrot e

regÉtos coltâbiiísti.os da entldade, os quais são mantldos de acordo .or, os prin.ipios.ontabilísti.os qeÍalmente
.celtês êm Pôrlugal

' Resime da peÍ odizarão e.ofómi.ê (êcréscimo)

A Entrdade Íecôfhece o! rê,rdimêntô! ê ganhôs à medida que eão gerados, in.lependentenrente do lnomento do seu

re.ebimento ou pagamenio As quantiâs de rendimentos at.ibuívei! âo pêriodo ê ainda não recrbldos ou liquidados são

re.onhe.idas em "D€vedore5 por acrescinros de rendimento"; po. sua vez as quant as de ganos alribLrivêis ao pêÍiodo e

a nda náo pasos ôu irqúidrdos são reconhecidãs aredoÍes pôr acráscimos dê qàstos'

[.4âlei ê]idade e agregaçáo
As iirhás de iiens q!e nãô sejàm mêterialinente relevãntes rão aqrêgrdas i outros liens das demonstrãçôes fi)ãn.êlrâr
A Entidâde fláo definiu q! e lque r .rltériô de materialidade para eÍeito de apresentaçãô dâr demonstraçôes íinancera§.

- Compensação
Os ativos e os passivor os r€ndimentos e os gastos íoram relatados separadamente nos respetivos itens d€ balanço e da

demonstÍação dos rêsultados, pelo quê nenhum ativo foicompensado por qualquer passivo nêm nenhum gasto por
qualquer rendimento. ambos vice-veÍsa.

As políti.as .ôntabilkticas e os critério5 de mensurâção adôtado! a 31 de dezêmbro de 2021 sâo .o,npà.ávek (om ô!
utilizados na preparação das demonírações íinan.eiras em 31 dê de2emb.o dê 2020.

is po

J

FUNDAçÂO RATAEL E MAR'A ROSA NÊVÉS

DUQUE

3.1.
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Os .venlos êpós a daia do balanço que pÍopor.lonêrn nÍormâ(:ô adi. onal sobre .ondlções que erlrtiam nessa dat,
são refleti.los nas .lemontvaçóes íinan.ê ras Câlo ÊÍistâín êvertôs matêrialr.ehle relev-ntes ãpós a data do balànço,
,od {tgddo( o-- o" dóno,.,ro.oÕ,Í,1d..ê.,

As prin.ipais bases de.e(onhê. menio e ínens!ração !t li?adãs foran as segulntee:

Eventos subecquentes

Moedà d," apresentâ(ão

At;vos f xos tànsív€is

investimentos finan.eiros

Os stivos fixos têngíveis encontram-se registêdos ao custo d€ aquisição, deduz;do das dêpreciaçóês e das perdas por
ir.paridade acumulãdâs.

As depí€.ia(óes são.al(uladâs, após o iníl:io dê ltilização dos h€ns, pelô rnétorlo cla linhã rÉta en conÍornr dade.om o
perÍ.do de vldã útil estlnrêci.i pam (àdâ .larsê de ativo§. Não for.Ír âpLÚadê! depíê. açôes por.omponentes.

As despesas.om reparação e mánutenção destes ãtivos são consideradâs .omo gêsto no p-êriodo em que ôcorrem. As

befeÍ1.i.ções relativamente às qu.is se eíima que gerÉm benêíicios e.onóml.os adi.ionais Í!turos são .apitalizadas no
Item de itivos fixos tangíveis.

Os ê1lvos firos iênqlveis en cu,so ,epr-êsentam bens a ôdê e,n fase de connr!çãollnstalãção, são intêgrcdos no ltem de
"ativos fros tanqívers" e meisuradôs ao .uío dÉ aquislçáo Êstes bens nàô fôram depre.ia.los efquânto tá1, por náo se

en.onkârcN êln en.rdo de uío

As mais ou lenos vali.rs íesultantes da vendà ou abàte de ativos Íixos tanqivei5 são determinadàs p,"la diíerênçá entre o
pre(o de vendâ e o valoÍ liquido contnb lís1lco que eetivêr reconhe.ido na dátà de âliena(ãô do ativo, sendo r-"gistêdas
ra demonstÍação dos resullêdos no ltenr "OuÍos rcnd mentos e gàrrho§ ou Outros qânos e perdãs , .onsoênte se

rrate de mais ou menos valias, r€sperivarneftê.

As dcÍnoníraçÕês íinanceiras ertão apresentàílrs €n) êuÍo, .oníitui do esta a moed. fufciofnl e de apresentaçâo.
Ne«e sêntido, os raldos em abedo -ê .s tiansaçôes em .noeda esÍanoeira foram transpostas pa.a a moêda fun.iona
ltilzando as taxas de .ámbio êm vigor à dala de Íecho para os saldos em aberto e à data da Íansalro pdrê as

oper.çóes realizadàs.

Os ganhos oú perdas de faturezê .amblal .iaq!i de.rôírenles !ão reconhecidos nâ demonstràção dos reiultãdos no Ltem

de "luro5 e rendimentos similares obti.los se ÍavoráveÉ o! "luros e qastos similâres s!pôrtàdôs rê dêsfãvor;vels.
quaido rela. onador.om Íiran.iamentos oblidos/con.ed dos ou em "Outros rendir/lenlos e qanhos" se Íavoráveis ê
"Oltros gasto! ou perdas'se desfavorávei5, para to.ios os oltos saldos ê transações

Os in!estlmentos finaf(elros em subsldiánas e empresas asso.iad.s consi.leradas eías últirnas .omo âquelàs ônd€
exe'cê àlquma iníluên.ia sobre as politlcês e de(isóes financ€ira, e opera.lonaÉ (padl. pações comp.ee.d das enrre
201'. a 50-ô4.lc.apiial de da parlicipada iiríirênci; sig niíi(at va) sã o registrdos pelo método do custo.

Dc êcordo .oú stte ,néto.lo, as padr.ipa!óes Íinarcêiras 5ãô inic âlmente ,eginadôs pelo sêu cuno de aquisiçâo, sên.lo
s!blequentemênle aj!sladas por peÍdas por imparidàde os dividendos rê.ebi.lôr e a5 cobeduras de prêjuizos
êIêtu.dàs rão r,ê9Ét.das .liret.nrente em rendimentos e qastos, rêspêiivarr-êôre

Q!.ndô a proporção da [mpresa nos pre.]uízos a.unrulados da êmpresa êssociada ou parti.ipadas exc€de o v.lor pêlo
qlral c nvestim€nto se en(onÍa reg rtado, o investinrento é reportado por valor n!lo enquênto o capltal própíio da
empre!â àrsociada não for positivo, ex.eto qúando a t,npresa tenha assLrmido compÍornissos pâr. com a enrpresa
asso. adâ ou paruc páda, r'êqi5tando nesses .a!os l]ma provisão no it€m do passlvo
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A Entidade encontra se sujeita â lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (lRC) à taxa dê 17% sobre â mâtéria
coletávêl até 15.000 euros. e à tâxa de 21% na parte quê excêda âquêla quântia. Ao vãlor de colêtâ dê IRC assim
âpulãdo, acrescê ainda derÉmal e tributaçóes autónomas sobre os encargos e às taxas previstas no altÍgo 88. do
Códiqo do lRC.

' lmposto sobre o Íendimen!o

clientes e outÍos valores a rêcebeí

' Caixa e depósitos bancários

- Fornec.dores e outras.ontas a pagar

Rédifô e rêÕimê dô á.rés.imô

As contas de "Clienteí' e 'OütÍos valorês â rêceber" êstão .econhe.idãs pelô seu valor nominal diminuído dê eventuals
pedas por imparidade, registadas na conta dê "Pêrdâs por imparidade acumulâdas", poÍ forma a que as mesmas
rêílitâm a sua qllântia Íecuperável.

Este item inclui.aixa, depósitos à ordêm e ouúos depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos nâ rubri.â
"Finânciamentos obtidos", exprcsso no "pâssivo coÍente". Os saldos em moeda êstrangeira foram convei(idos lorn base
na taxa de câmbio à data de fecho.

As cortas a pagar a fornecedorês e outros credores, que não vêncemjuros, são registadas pelo seu valor nominâ|, que é
substancialmentê equivalênte âo sêu justo valoí.

o Íédi1o compíeênde ojrslo vÀlor dâ .ontrãpíêstâqão re(€bidâ ou â Íe.eb€r pelê presráéo dê lerúlçôs d€corrent€s da

.tivid:de ironnrlda Empr.ra. O íédito é.e.onhe.ido iíqúi.lo do lnrposto sobre o Vã lor A.rescenGdo (lVA), dbaUm-"nto!

Obseruou'se o disposto no ponto 12 - Rédito da Normâ das Entidades do sêctor Não Lucrativo. dado que o rédito só foi
re.onhecido porter sido razoavelmente mensurávê|, é prováve,que s€ obtenharn bêneíícios êconómicos futuros ê todas
as contingências relativas a uma venda tenham sido substanciâlmênte resolvidas.

Os rend imenlos d os :erviços preslados são re.on hecidos nê da ta dâ pÍesta ção dos seíviços ou, se per iódicos n ô Íi n d o
periodo â que dizem resp-"ito.

osjuros re.ebidos são reconhecidos atendendo ao regime da peÍiodizâção económica, tendo em cons'derãção o
montante em dívida e a taxâ efetiva durante o periodo até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos nâ rubrica
"Outros ganhos e peídas líquidos" quando existe o direito de os receber.

4 - Ativos fi)(os langíveis

4.1. Divulg.ções pãra .âda €lasse de ativos lixos tangivêis

4.1.1. Divü|gâçõês sobre (rfténos de mensurâção, métodos dê dêprê.iâçãô êvidas útêir.onÍorme quadro seguinte:
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41.2. RêcohciliâÉo dà quôntiâ es.dtuladâ no inirio e nofim do peÉodo, contormê quâdÍo sêguinte:

De5cnção

Quadro compâÍativo:

Des(ção

díoeledoÊe

cc N'90
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6.2-

6 - Custos de empréstimos obtidos

Políticâ .ontâbilísti.à âdotâda nos.uslos dos empÉ3tinos obtidG .âpltâlizâdôs no p€ríodo ê rêspêtivâ taxâ,
bem como o3 reconhecidos em gastos:

Quadro .ômparêtivo

ép]Éli:'çloêmp,êpblb

8-Rendimentosêgastos

8.1. Políti.ar .ontãbilí5ti.âs adotâdâr pâÍâ o reconhêcifiento do Íédito incluindo os mêtodos âdotados pârâ
detêÍminar a Íãse de a.abamento de transaçóês quê er|volúem a prestôsão dê sêrviço5

a2. QuàÍrtiâ dê câdâ câtêgoÍiâ significativa dê Íédito rêconh€.ida durantê o período, .onformê qüadro seguinte:

8.3. Discriminação dos fomecimentos ê seÍviços êxtêrnos

cc N.

ANEXO DOÀNO DÊ 2021



ANEXO DO ANO OE 2O2I FUNDÁçÂO RAFÀTL E MARIA RO§À NEVES

DUQUE

1 1.3. Recon.iliaÉo da quantia êscÍiturâda no início 6 no fim do período dê (ada nrbricô do5 Íundos palÍimoniôls,
.oíÍofinê quâdro sêgüintel

'11 - lnstrumentos finan(eiÍos

Quadro comparativo:

Dês.Íiçãô

1Í.9. Resumo das (ârêgoÍia5 (naruÍàz6) de âtivos e pas6ivos Íinanceiror perdas poÍ imparidâde. Íêndimentos ê gâstos
associados,.onÍormê quadro sêguinlê:



ÀNEXO DO ANO DE 2O21 FUNDAçÃO RÂFÁEL E i'ARIA ROSA NEVE5
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Fêndifrêib3 . Ean6 de ntrB:

auadro comparativo:

R.ndrnà,6 ê sr*6 dàjuE

12 - Bênefí.ios dos empregado§

'12.1. Pessoal ao sêrviço da €mpresa e horas trabalhadas

(irr quâG p*sôa rehúndad*)

(dx qúàn psüs rcmuÍêÉda)

Pes6ço6@dõFlagind{d.hhlho

12.4. ê ê.câÍgos da êntidadê

j
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15 - Divulgâções êxigidâs por diplomâs lêgãis

t52. InfoÍmáção por ôtividôdê ê.onómi.a

Quadro comparativo
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r53. lnformâção por mêrcado geogÍáfico

aqüÊ4óêr dê rús íi6 €ôsiEú

Áquú(óêr dê d va íxd bôeive r

15.4. Outras divulgâções exigidas pordiplomas lêgais

A Entidade aprêsenta a 5ua situâção regularlza.ia pêrante as Finãnças, têndo iiquidado as suas obrlgaçôes fis.ais nôs
prazos l€galmente ênipuladas

No prinlciro lrihe.tre de 2020 o nrrto COVID l9 íôi .ois dêradô pêlâ Orgânizàç;ô N4!ndi.l dê 5.údc cofro Pand.mia
Mundi! , e qne atingiL o nosso Pais, lendo sldo decretirdo eln l8 de Màrço de 2020 o Esiado de Emerge r( i

O mornento de excê.ionalidade e çjrãvldadÉ q!e aÍavessamos ern resuiaadô da Pànderniô COVID 19,.om as nê.essáriês
I miiaçõês Cê .iíc!laçãô e de libeÍdade de e\er.í.io económi.o em deÍêsa dà saúdê públlcê, tendo pÍesehte os efeitos
colntêrais que dâíadvém nomeadamentê nê Íorma de .onsequên.iâs ê.onóm;crs g.aves â que a nosra ativida.lê não fcl

cc N.

Quadro comparatívo:

Des.rção

- DÍvidas à Segurança Sociãlem mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perant€ a Segurança Social. tendo liquidado as suas obriga(ões legâis
nos pÍãzos legalmênte êstipulados.

No conterto atual da situação de pa.dêrn a pÍovocadâ pelo COVID 19, é prcvisívêl que a êlividáde futura dã empresà
seja afelada. Enconlramo iros neste momento a reavaiiáro plano de negóclo, em vigor com visr. a àjuíé-lo, se

n€tessário. a está novê re.lldàde



15.5. Outrcs Gastos e Perdas

15.6. outros Rêndimêntos ê 6ânhos

15.7. A.rés.imós ê Difêrimêôtos

18 - lmpostos ê.ontribuiçõês

18.t. Oivulgâsáo dos sêguintes principais .ompoíênlês dê gôsto dê iÍnposto sobrê o rendimênto:
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I6,bd.'ü&I,pq6d.râlodo

h,e9biônndtr!ôd.!ãiod.

14.3- Divulgaçõês rela.ionadas com outros imPosto§ ê.ontribúiçõês

sâldoDevedor SâldoCredor

cn6h,i8 p& â s.sun$ s6J

19 - Pârtês rélâ.iôhâda.

I9.1. ldêntifi(ãção das pantês rêlaciônâdãs

É . ádd. (onrÉ,.d@ nnll? 6r,M{-)

s! ião, d€ íiqu. â ênudrd! ôtu|àdon I nrli

sà ie ,aid..r. indique . drdre ónuorr&É no renió'io

ápibr dâ edidrd.r 6'DrNáo)

191 3. Entidad6 participâdãs

Pag.11 de 12

19.i-l- ld€ntifi.arse existêm participaçõês êntÍê êhtidâdês

Dercriçào

i
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19.r.3.1- Entldàdês êm quê â entidâdê PartidPa di.€tamentê

5r0853960NIF

LÊI

CAÉ

Diüdêndos pagos pelâ pa(icipa.te

a padicipâdê ê.onsolldada pela

5e slM, indigue o mAodo

a partkipada é controlada pela

Pa.r. direta dneitos voto (%)

Oâta de lnÍ.io dâ párti.ipação

Datã de Íim da participãçáo

6530

0,010000%

o010000%

01-11-2015

20 - Fluxos de câixâ

2o.1. D.sâgregação dos val@s inscritos É ÍubÍica dê caix. ê êm dêp,Éúitos bâncirior:

QuadÍo compãrativo:

Oês.riçãó


