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Balanço 
 

 

 

ASSOCIAÇÃO EMERGÊNCIA SOCIAL
BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 Montantes em EURO

EXERCÍCIOS
2021

ATIVO

Ativo não corrente:
Ativos f ixos tangíveis 5 129.634,65

129.634,65
Ativo corrente:

Diferimentos 9.1 719,36
Outros ativos correntes 9.5 1.580,00
Caixa e depósitos bancários 9.2 30.707,44

33.006,80

                   Total do Ativo 162.641,45

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais:
Fundos 9.3 1.894,45
Reservas 9.3 856,93
Resultados transitados 9.3 152.292,09
Resultado líquido do período 9.3 (13.160,57)

   Total do fundo do capital 141.882,90

Passivo

Passivo não corrente:

Passivo corrente:
Fornecedores 9.6 1.998,61
Estado e outros entes públicos 9.4 5.027,10
Outras contas a pagar 9.7 13.732,84

20.758,55

  Total do passivo 20.758,55

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 162.641,45

RUBRICAS NOTAS
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Demonstração dos Resultados 
 
 
 

 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Período findo em 31 de Dezembro 2021 Montantes  em EURO

PERÍODOS
2021

Subsídios, doações e legados à exploração 6 115.182,23
Fornecimentos e serviços externos 9.5 (49.528,72)
Gastos com o pessoal 7 (104.105,77)
Outros rendimentos 9.6 30.836,00
Outros gastos 9.7 (813,33)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (8.429,59)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5 (4.730,98)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (13.160,57)

Resultado antes de impostos (13.160,57)

Resultado líquido do período (13.160,57)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
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Anexo 
 

1. Identificação da Entidade 
 

A Associação Emergência Social, pessoa colectiva nº 503 569 445, com sede na Rua do Lumiar, 

78, 1750-164 Lisboa, fundada em 21 de Novembro de 1995, é uma Instituição Particular de 

Solidariedade Social (IPSS), que tem como objectivos i) Apoio à infância e à juventude, 

incluindo as crianças e jovens em perigo ii) apoio à família iii) apoio à integração social.  

 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 
 

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.  
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3. Principais Políticas Contabilísticas 
 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

 

3.1. Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF) 

 

3.1.1. Continuidade: 

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Associação continuará a 

manter a actividade de prestação de serviços e a capacidade de cumprir os fins para os quais 

foi constituída. 

 

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica): 

Os efeitos das transacções e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura 

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo 

registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os 

quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 

correspondentes rendimentos e gastos são registadas respectivas contas das rubricas 

“Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”. 

 
3.1.3. Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando 

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas 

e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante 

para os utentes. 

 

3.1.4. Materialidade e Agregação: 

A relevância da informação é afectada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 

inexactidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes e dos demais 
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interessados, com base nas demonstrações financeiras.  

 

3.1.5. Compensação 

Devido à importância dos activos e passivos serem relatados separadamente, assim como os 

gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados. 

 

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

3.2.1. Activos Fixos Tangíveis 

Os “Activos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou 

produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente 

atribuíveis às actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição 

necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos 

de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração dos respectivos locais de 

instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer. 

Os activos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu 

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

contabilidade. 

 
As despesas subsequentes que a entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são 

registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis 

de permitir actividades presentes e futuras adicionais. 

 

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo 

método da linha recta/do saldo decrescente/das unidades de produção em conformidade com 

o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

 

 

3.2.2. Inventários 

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável 

líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os 

custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre 

que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma 

perda por imparidade. 
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A Entidade adopta como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado ou o 

FIFO (first in, first out). 

 
3.2.3. Instrumentos Financeiros 

Os activos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte 

das disposições contratuais do instrumento. 

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com excepção: 

• Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos; 

• Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados; 

• Direitos decorrentes de um contrato de seguro excepto se o contrato de seguro resulte 

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

relacionem com: 

o Alterações no risco segurado; 

o Alterações na taxa de câmbio; 

o Entrada em incumprimento de uma das partes; 

o Locações, excepto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado: 

 Alterações no preço do bem locado; 

 Alterações na taxa de câmbio; 

 Entrada em incumprimento de uma das contrapartes. 
 
 

Clientes e outros activos correntes 
 

Os “Clientes” e as “Outros activos correntes” encontram-se registados pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, 

para assim retractar o valor realizável líquido. 

 

Outros activos e passivos financeiros 

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do período. 

 
Os custos de transacção só podem ser incluídos na mensuração inicial do activo ou passivo 

financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 
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Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

 
 

Fornecedores e outros passivos correntes 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outros passivos correntes” são contabilizadas pelo 

seu valor nominal. 

 
3.2.4. Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos activos após dedução dos passivos. 

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: 

• fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; 

• fundos acumulados e outros excedentes; 

• subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal 

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo. 

 
 

3.2.5. Estado e Outros Entes Públicos 

A Associação encontra-se isenta de IRC ao abrigo da alínea b) n.º 1 do art.º 10 do Código do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC). 

 

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 
 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 

5. Activos Fixos Tangíveis 
 

 
 

Outros Activos Fixos Tangíveis 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim do período de 2021, mostrando as adições, os abates e 
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alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o 

seguinte quadro: 
 

 

 
 

6. Subsídios do Governo e apoios do Governo 
 

A 31 de Dezembro de 2021, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de “Subsídios do 

Governo”: 

 
 

7. Benefícios dos empregados 
 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2021 foi de 6 pessoas. 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 
 

 
 

 Saldo em
01-Jan-21 

 Aquisições
/ Dotações 

 Saldo em
31-Dez-21 

Custo:
   Edifícios e outras construções 221.552             -                        221.552    
   Equipamento básico 941                    -                        941           
   Equipamento de transporte 22.918               -                        22.918      
   Equipamento administrativo 959                    -                        959           

246.369             -                        246.369    

Depreciações acumuladas
   Edifícios e outras construções 88.621               4.431                93.052      
   Equipamento básico 135                    135                   270           
   Equipamento de transporte 22.918               -                        22.918      
   Equipamento administrativo 330                    165                   495           

112.004             4.731                116.735    

31 de Dezembro de 2021

 31-Dez-21 

   ISS, IP - centros distritais 110.343             
   Benefício 15% IVA 784                    
   Consignação IRS 4.055                 

115.182           

 31-Dez-21 

   Remunerações do pessoal 86.010               
   Encargos sobre remunerações 18.025               
   Seguros 71                      

104.106           
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8. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 
 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 

534/80, de 7 de Novembro. A situação da Entidade perante a Segurança Social e Administração 

Tributária encontra-se regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

9. Outras Informações 
 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são 

divulgadas as seguintes informações: 

 
 

9.1. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2021, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

 

 
 

 

9.2. Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2021, encontrava-se com os 

seguintes saldos: 

 
 

 
 

 

9.3. Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

 
 

 31-Dez-21 

Diferimentos ( Activo)
   Seguros pagos antecipadamente 719                    

719                   

 31-Dez-21 

   Caixa 350                    
   Depósitos à ordem 30.357               

30.707             

 Saldo em 
01-01-2021 

 Aumentos  Diminuições  Saldo em        
31-12-2021 

   Fundos 1.894           -                        -                        1.894              
   Reservas 857              -                        -                        857                 
   Resultados Transitados 154.693       -                        (2.401,38)          152.292          
   Resultados líquidos do período (2.401,38)     2.401                (13.161)             (13.161)           

155.043     2.401               -15.562)           141.883        
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9.4. Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: 
 

 
 
 

 

9.5. Outros activos correntes 

A rubrica de “Outros activos correntes” apresentava os seguintes valores: 

 
 

9.6. Fornecedores 

A rubrica de “Fornecedores” está dividida da seguinte forma: 

 

 
 

 

 

 

9.7. Outras contas a pagar 

A rubrica de “Outras contas a pagar” apresentava os seguintes valores: 

 

 

 31-Dez-21 
   Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS) 1.517           
   Segurança Social 3.510           

5.027          

 Não  Corrente 
   Pessoal -                   -                        
   Outros -                   1.580                

-                   1.580               

 31-Dez-21 

31-Dez-21

   Fornecedores conta corrente 1.999           
   Fornecedores conta títulos  a pagar -                   
   Fornecedores recepção e conferência -                   
   Fornecedores outros -                   

1.999          

 Corrente 

Credores por acréscimo de gastos
        Remunerações a liquidar 13.712              

13.712             

 31-Dez-21 
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9.8. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” no período findo em 31 de Dezembro de 

2021, foi a seguinte: 

 
 

 
 
 
 
 
 

9.9. Outros rendimentos e ganhos 

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

 
 
 

9.10. Outros gastos e perdas 

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

 
 

 
 
 

 31-Dez-21 

   Subcontratos -                   
   Serviços especializados 21.492         
   Materiais 1.326           
   Energia e fluídos 5.632           
   Deslocações, estadas e transportes 726              
   Serviços diversos, dos quais: 20.353         
        Rendas e alugueres 2.110           
        Comunicação 2.583           
        Apoios sociais 13.080         
        Outros/restantes 2.580           

49.529        

 31-Dez-21 

   Rendimentos suplementares -                   
   Outros rendimentos / Donativos 30.836         

30.836        

 31-Dez-21 

   Impostos 220              
   Outros gastos 594              

813             
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9.11. Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. 

 
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram 

outros fatos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas. 
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