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Nota Introdutória 

No sentido de dar cumprimento ao estipulado no artigo 159.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de 

Setembro que aprova o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, o ISPAB 

disponibiliza na sequência da aprovação dos seus órgãos competentes, o relatório anual de 

atividades relativo ao ano de 2020. 

O presente relatório vem dar cumprimento ao estipulado no artigo 27º, alínea d) dos estatutos 

da FEDESPAB e aos artigos 14º, alínea m), 15º, alínea c) e 32º, nº 2, alínea g) dos estatutos 

do ISPAB. 

O funcionamento, em geral, das atividades letivas, atividades técnico-científicas curriculares e 

extracurriculares e das atividades formativas e socioculturais levadas a cabo pela instituição, 

decorreram com a normalidade que foi possível, devido aos constrangimentos causados pela 

pandemia do COVID19. 

Apesar desses constrangimentos, conseguiu-se realizar algumas das atividades que foram 

propostas no Plano de Atividades. 
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1. Do grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual 

O plano de atividades aprovado para 2020 apresentava como determinações estratégicas 

fundamentais, as que se colocavam ao nível de exigência pedagógica e científica, da 

manutenção dos atuais alunos através de uma oferta formativa de qualidade e ajustada às 

dinâmicas do mercado de trabalho, na prestação de serviços socialmente reconhecidos e na 

eficiência e eficácia de funcionamento. 

A estratégia principal assentava, essencialmente, nos seguintes domínios fundamentais: 

− Docência 

− Investigação 

− Consolidação da oferta formativa – essencialmente em cursos de pequena duração 

− Reforço da sua projeção exterior nacional e internacional. 

Tendo em conta os constrangimentos e as restrições surgidas pela pandemia COVID19, 

entende-se que o plano estabelecido foi cumprido em alguns aspetos, tendo outros ficado por 

cumprir devido aos sucessivos confinamentos, que não permitiram a sua realização, 

nomeadamente, a Queima das Fitas, a Caminhada na Natureza e ciclo de palestras e workshops 

que poderiam ter sido realizados ao longo do ano. 

 

2. Da realização dos objetivos definidos 

O ISPAB ministrou os seguintes cursos conferentes do grau de Licenciatura (1º Ciclo): 

• Contabilidade e Gestão 

• Marketing, Publicidade e Relações Públicas 

O ISPAB ministrou os Cursos Técnico Superiores Profissionais (CTESP) em: 

• Contabilidade e Gestão 

• Marketing, Comércio e Vendas 

Em relação à oferta não graduada, o ISPAB promoveu a divulgação de cursos de curta duração, 

destinados à comunidade interna e externa, perseguindo o objetivo de dinamizar a prestação 

de serviços às empresas e comunidade no âmbito das suas áreas de atividade e noutras 

julgadas de interesse, tais como: 

• Trabalho Social e Orientação; 

• Ciências Empresariais; 
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• Legislação laboral; 

• Comércio; 

• Saúde; 

• Higiene e Segurança no Trabalho; 

• Proteção Civil; 

• Línguas Estrangeiras. 

No que respeita à qualificação do corpo docente o Instituto incentivou ao aumento das 

qualificações académicas do corpo docente. 

Para além da frequência de unidades curriculares que compõem as licenciaturas, os estudantes 

do Instituto têm a possibilidade de organizar e de participar em atividades educativas e 

socioculturais diversas, organizadas quer pela comunidade académica do ISPAB, quer por via 

da concretização de parcerias e/ou protocolos realizados com o ISPAB. Neste ponto, as 

atividades socioculturais foram quase nulas, tendo apenas se realizado as seguintes atividades: 

 

Atividades formativas e socioculturais 

• 2 de Maio – Sessão de Colheita de Sangue pela Associação de Dadores Benévolos de 

Sangue de Santa Maria da Feira 

• 7 e 19 de Novembro - Sessão de Colheita de Sangue pela Associação de Dadores 

Benévolos de Sangue de Santa Maria da Feira 

 

Atividades de promoção e divulgação 

O processo de comunicação institucional, interna e externa, decorreu normalmente, com a 

disponibilização no site e nas redes sociais do ISPAB, de notas informativas com caráter de 

atualidade e pertinência, para além da habitual afixação de informação nos placards 

informativos e na publicação da mesma do ecrã digital existente no átrio da instituição. 

Entretanto com o surgimento da pandemia e os confinamentos, começou a dar-se maior 

relevância à utilização do correio eletrónico e SMS para envio de comunicações/informações a 

alunos e docentes. 
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3. Da eficiência e da gestão administrativa e financeira 

A sustentabilidade económica e financeira da instituição demonstra-se através do Relatório e 

Contas do exercício do ano de 2020, apesar da diminuição do número de alunos em frequência. 

O ISPAB manteve a sua política de investimento em recursos que potenciaram aquelas que 

foram as prioridades identificadas ao nível de plano estratégico e dos objetivos definidos no 

âmbito do seu plano anual. As ações de divulgação e promoção, o reforço do acervo bibliográfico 

e a manutenção do edifício do Instituto, foram talvez, as dimensões em que se terá verificado 

maiores níveis de investimento e de impacto financeiro. 

 

4. Da evolução da situação patrimonial e financeira e da 
sustentabilidade da instituição 

A saúde financeira da instituição assumiu níveis semelhantes aos do ano anterior, com o 

indicador da autonomia financeira a registar o valor de 86%, valor idêntico ao verificado no ano 

anterior. 

 

5. Dos movimentos do pessoal docente e não docente 

Neste ponto caracteriza-se o pessoal docente e não docente, tomando como base os dados 

referentes à situação do pessoal docente em 2019/2020 e em 2020/2021, nos diferentes 

semestres, para efeitos de comparação. 

  Doutores Especialistas Mestres Licenciados Total 

2019/2020 
1º Semestre 5 1 4 7 17 

2º Semestre 5 1 4 8 18 

2020/2021 
1º Semestre 4 1 5 5 14 

2º Semestre 2 1 3 1 7 

Tabela 1 - Pessoal Docente por Grau Académico 

De referir a diminuição do corpo docente, pelo facto de a instituição ter apenas em 

funcionamento os 2º e 3º anos e por esse motivo, alguns docentes terem sido dispensados. 

No que respeita ao quadro do pessoal não docente (pessoal administrativo e auxiliar), contamos 

com três funcionários do quadro. 
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6. Da evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos 
ministrados 

Neste ponto pretende-se caracterizar o corpo discente em momentos considerados chave ao 

longo do ano 2020. Uma vez que o ano civil corresponde a períodos de dois anos letivos, 

consideramos os períodos referentes ao mês de Julho e Dezembro. 

Relativamente à evolução das admissões, e uma vez que a instituição irá encerrar a 31 de 

Dezembro de 2021, não houve novas admissões para os ciclos de estudos ministrados. Assim, 

apenas apresentamos a tabela referente ao total de inscritos, por ano curricular em 

funcionamento, nos dois períodos referidos. 

 
2019/2020 

(à data de 31/12/2019) 

2020/2021 

(à data de 31/12/2020) 

Contabilidade e Gestão 18+1(1) 12 

2º Ano 11 0 

3º Ano 7+1(1) 12 

Marketing, Publicidade e Relações Públicas 15 10 

2º Ano 8 0 

3º Ano 7 10 

CTESP em Marketing, Comércio e Vendas 24 10 

1º Ano 21 0 

2º Ano 3 10 

CTESP em Contabilidade e Gestão 32 7 

1º Ano 21 0 

2º Ano 11 7 

(1) Inscritos ao abrigo de Unidades Curriculares Isoladas 

Tabela 2 – Total de Inscritos 
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7. Dos graus académicos e diplomas conferidos 

Relativamente aos graus e diplomas conferidos apresentam-se os valores relativos aos dois 

últimos anos letivos: 

 2018/2019 2019/2020 

Contabilidade e Gestão 11 5 

Marketing, Publicidade e Relações Públicas 1 1(1) 

CTESP em Marketing, Comércio e Vendas 3 1(1) 

CTESP em Contabilidade e Gestão 4 6(1) 

(1) Devido à pandemia, ainda estão por realizar algumas defesas de projetos e relatórios de estágio, pelo que este 

número refere-se à data da realização deste relatório. 

Tabela 3– Graus e Diplomas 

 

8. Da empregabilidade dos seus diplomados 

Sendo a maioria dos alunos do ISPAB trabalhadores-estudantes, excetuando os internacionais, 

eles são admitidos na instituição já inseridos no mercado do trabalho. A maioria procura 

aumento de competências para progressão no sector onde trabalham ou, alternativamente, 

novas oportunidades noutras áreas profissionais. 

Os alunos ainda não inseridos no mercado do trabalho e que optam pela realização do estágio 

curricular para finalizar o curso que frequentam, por vezes ficam afetos ao local do estágio, 

permanecendo depois como trabalhadores. 

Os restantes são apoiados pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) na procura de emprego. 

Para a realização do estágio curricular o ISPAB tem uma bolsa de instituições, organizações e 

empresas com as quais tem protocolos. 

 

9. Da internacionalização da instituição e do número de estudantes 
estrangeiros 

A internacionalização do ISPAB fez-se em dois níveis: 

i) Parcerias nos projetos TEMPUS 

ii) Manutenção dos alunos estrangeiros 



 Relatório de Atividades 2020 

 

Avenida Escolar, Apartado 99 – 4536-906 Paços de Brandão � Telefs:+351 22 7449277 – 22 7451005 Fax:+351 22 7451009 
e-mail: geral@ispab.pt � www.ispab.pt 

 

i) No que respeita às parcerias nos projetos internacionais, o Instituto concluiu a sua 

participação nos projetos dos quais é parceiro, 

Project OPATEL - Online Platform for Academic TEaching and Learning in Iraq and 

Iran 

Parceiros da UniãoEuropeia: 

• Leipzig University of Applied Sciences (HTWK) (Alemanha); 

• Paulo & Beatriz – Consultores Associados, Lda (P&B) (Portugal) 

• University of Patras (UPAT) (Grécia) 

• Int@E UG (Int@E) (Alemanha) 

• AgriWatchConsulting (Holanda) 

Parceiros de fora da União Europeia: 

• University Of Duhok (UoD) (Iraque); 

• Salahaddin University (SU) (Iraque); 

• Duhok Polytechnic University (DPU) (Iraque); 

• University of Baghdad (UoB) (Iraque); 

• University of Basrah/College of Medicine (UoB) (Iraque); 

• Sanandaj Branch, Islamic Azad University (IAUSDJ) (Irão); 

• Tehran University of Medical Sciences (TUMS) (Irão); 

• University of Torbat eHeydarieh (UTH) (Irão); 

 

Project VTC - “Vocational training center for undergraduate university students and 

teachers in Jordan” 

Parceiros da União Europeia: 

• Leipzig University of Applied Sciences (Alemanha); 

• Agora Institute for Knowledge Management (Spain). 

Parceiros de fora da União Europeia: 

• Slovak University of Agriculture in Nitra (Slovakia); 

• Jordan University of Sciense and Technology (Jordan); 

• The University of Jordan (Jordan); 



 Relatório de Atividades 2020 

 

Avenida Escolar, Apartado 99 – 4536-906 Paços de Brandão � Telefs:+351 22 7449277 – 22 7451005 Fax:+351 22 7451009 
e-mail: geral@ispab.pt � www.ispab.pt 

• German Jordanian University (Jordan); 

• Al-Balqa Applied University (Jordan); 

• Al Albayt University (Jordan); 

• Mutah University (Jordan); 

• Almotahida Education Group (Jordan). 

ii) Relativamente ao número de estudantes estrangeiros, continuou a haver muita procura, 

resultado de protocolos de colaboração estabelecidos com Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e 

Guiné Bissau, mas que não puderam ser efetivados, pelo motivo de encerramento voluntário 

da instituição a 31 de Dezembro de 2021. Apresentamos o número de estudantes internacionais 

inscritos nos dois últimos anos letivos, no quadro abaixo: 

 2019/2020 2020/2021 

Contabilidade e Gestão 6 4 

Marketing, Publicidade e Relações Públicas 8 5 

CTESP em Marketing, Comércio e Vendas 18 5 

CTESP em Contabilidade e Gestão 12 1 

Tabela 4 – Estudantes Internacionais inscritos 

 

10. Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas 

O ISPAB ofereceu à comunidade um conjunto de serviços e atividades, dentro das limitações 

impostas pela pandemia do COVID19,nomeadamente através de cursos de formação online, 

fruto da parceria celebrada com a AEP – Associação Empresarial de Portugal. 

Protocolos de colaboração com organizações não-governamentais, para o desenvolvimento de 

programas de ensino e formação: 

• Associação Europeia para o Desenvolvimento Socioeconómico e Cultural da Guiné Bissau 

(AEDGB); 

• Associação Amizade de Mansôa (Guiné Bissau); 

• ONG ADADER (São Tomé e Príncipe); 

• Associação Canablabo (São Tomé e Príncipe); 

• Associação Maense (Cabo Verde). 

No âmbito de protocolo de estágios, para além das parcerias e protocolos já existentes, que se 

mantiveram, foram estabelecidos mais alguns, que passamos a enumerar: 
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• Texport - Confecção e Estamparia Têxtil; 

• Policlínica Santo António - Rio Meão; 

• Perfinox - Indústria Metalúrgica SA; 

• Mesosystem SA - Medical Cosmetics; 

• Marcos Mitt - Contabilidade e Consultoria, Lda; 

• Dinastia das Sílabas - Educação e Formação Lda; 

 

11. Dos procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e 
seus resultados 

No final das atividades letivas do primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2019/2020 e 

dando cumprimento a resoluções tomadas pelo Conselho Pedagógico e pelo Conselho Técnico-

Científico, o ISPAB, com o propósito de avaliar a qualidade de ensino nos diversos cursos 

conferentes de grau académico que se encontra autorizado a ministrar, concebeu e aplicou um 

inquérito aos seus alunos com o objetivo de conhecer a sua opinião sobre aspetos relacionados 

com o funcionamento das unidades curriculares frequentadas e com o desempenho técnico-

científico-pedagógico dos respetivos docentes. 

Estes inquéritos realizaram-se nos cursos ministrados: 

• Licenciatura em Contabilidade e Gestão 

• Licenciatura em Marketing, Publicidade e Relações Públicas 

• CTeSP em Contabilidade e Gestão 

• CTeSP em Marketing, Comércio e Vendas 

O número total de inquéritos respondidos no ano letivo de 2019/2020 foi de 300 inquéritos, 

num universo de 91 alunos inscritos, e abrangeram todas as 67 unidades curriculares 

lecionadas nesse ano letivo. 

O inquérito estruturou-se em três partes, avaliação da unidade curricular, avaliação da 

atividade do docente e caracterização do estudante na unidade curricular, totalizando 25 itens 

que deveriam ser respondidos utilizando uma escala de tipo Lickert do mais baixo (1) ao mais 

elevado (5). 

Os resultados globais desse inquérito, constam de Relatório-Síntese que se encontra disponível 

no sítio do ISPAB na Internet – www.ispab.pt. 
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Introdução 

O presente Relatório de Atividades, elaborado com a participação dos diversos 

serviços que integram a Escola Profissional de Paços de Brandão (EPPB), visa dar 

cumprimento ao estipulado nos Estatutos da FEDESPAB – Associação de Ensino e 

Desenvolvimento de Paços de Brandão, que determina que as entidades sob sua tutela 

elaborem um relatório anual de atividades, instrumento integrado no respetivo ciclo 

anual de gestão, a submeter à aprovação da Assembleia Geral de Associados. 

Foi objetivo da EPPB efetuar uma análise crítica na forma como foi desenvolvida a sua 

atividade em 2020, de modo a detetar a existência ou não de desfasamentos entre o 

que foi realizado e o que foi programado no Plano Anual de Atividades, pelo que o 

presente Relatório se apresenta como um documento de análise e de avaliação da 

execução global do referido Plano e tem a seguinte estrutura: 

1. Recursos Humanos da EPPB – Pessoal Discente 

2. Recursos Humanos da EPPB – Pessoal Não Docente 

3. Recursos Humanos da EPPB – Pessoal Docente 

4. Resultados Globais das Atividades Letivas e de Enriquecimento Curricular 

5. Percursos Curriculares de Dupla Certificação/Cursos Profissionais 

6. Abandono Escolar 

7. Promoção da Cidadania na Escola – Educação Cívica, através de Projetos de 

Cidadania e desenvolvimento 

8. Otimização do Funcionamento de certas Estruturas Escolares 

9. Elaboração e  Aplicação de Documentos Orientadores da Escola 

10. Plano de Comunicação e Imagem 

11. Oferta Formativa 2020/2021 

12. Considerações Finais 

Anexo 1 – Atividades Realizadas 
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1. Recursos Humanos da EPPB – Pessoal Discente 

O ano letivo 2020/2021 iniciou-se em Setembro de 2020 com oito turmas do Ensino 

Profissional, Nível IV, sendo duas delas agregadas, perfazendo um total de cerca de 145 

Alunos. 

• Curso Técnico de Comunicação, com 2 turmas e 35 Alunos; 

• Curso Técnico de Receção, com 3 turmas e 61 Alunos; 

• Curso Técnico de Vendas, com 3 turmas e 49 Alunos. 

 

2. Recursos Humanos da EPPB – Pessoal Não Docente 

A Escola Profissional de Paços de Brandão tinha ao seu serviço, à data de 31 de Dezembro de 

2020, 6 colaboradores, repartidos por 1 Dirigente, 1 na área financeira, 2 na área 

administrativa e académica e 2 em outras áreas, todos do quadro da Instituição. 

 

3. Recursos Humanos da EPPB – Pessoal Docente 

O Corpo Docente da EPPB é atualmente composto por 15 docentes, sendo 1 habilitado 

com o grau de Mestre, e 14 com o grau de Licenciado, todos devidamente habilitados 

para a docência. 

 

4. Resultados Globais das Atividades Letivas e dos Projetos de 

Enriquecimento Curricular 

As atividades letivas decorreram de acordo com o inicialmente planificado, tendo as 

atividades de avaliação dos alunos decorrido dentro da normalidade. Implementou-se 

também um programa de apoio aos alunos com maiores dificuldades, com atividades de 

apoio pedagógico acrescido a disciplinas específicas às sextas-feiras da parte da tarde ou de 

acordo com o horário dos alunos em aulas de apoio (AP). 
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O vasto programa de atividades previsto no Plano Anual de Atividades da Escola não se 

cumpriu na sua generalidade, em virtude dos constrangimentos provocados pela pandemia 

Covid-19. 

Merece especial atenção também o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Apoio à 

Educação Especial e o Gabinete de Serviços de Psicologia e Orientação, face às limitações 

evidenciadas pelos alunos para os quais foram mobilizados os serviços especializados para 

promover o potencial de funcionamento social destes. 

Neste sentido, através do apoio prestado por estes gabinetes, objetivos como, a inclusão 

educativa e social, a promoção da equidade educativa pela igualdade educativa no acesso e 

sucesso educativo dos alunos; a promoção da autonomia e estabilidade emocional dos 

alunos; a preparação para o prosseguimento de estudos ou, para uma adequada preparação 

para a vida pós-escolar ou profissional, foram atingidos ao longo do ano em análise, 

fazendo-se cumprir, o que consta do Projeto Educativo, relativamente à missão da EPPB - 

formar jovens e dar-lhes ferramentas com conhecimentos necessários para encararem o 

mundo do trabalho. 

 

5. Percursos curriculares de dupla certificação / Cursos Profissionais 

No que concerne à melhoria dos resultados educativos podemos referir que este objetivo foi 

conseguido de forma bastante satisfatória, como se pode aferir pela análise dos resultados 

abaixo indicados. 

a) Foi concluído o ano 3 do Curso Profissional de Técnico de Comunicação, Marketing, 

Relações Públicas e Publicidade: 

�  3 dos 22 alunos inicialmente inscritos abandonaram; 

� 14 dos 19 alunos avaliados concluíram o curso; 

� 5 alunos encontram-se a realizar exames para conclusão do curso; 

 

b) Foi concluído o ano 3 do Curso de Receção – Hotelaria e Turismo: 
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� 2 dos 20 alunos inicialmente inscritos abandonaram; 

� 16 dos 18 alunos avaliados concluíram o curso; 

� 2 alunos encontram-se a realizar exames para conclusão do curso; 

 

c) Foi concluído o ano 3 do Curso Profissional de Técnico de Vendas: 

� 3 dos 11 alunos inicialmente inscritos abandonaram; 

� 8 dos 8 alunos avaliados concluíram o curso; 

 

O relativo sucesso alcançado resultou da aplicação de novos métodos de trabalho e de 

estudo, de um apoio mais individualizado aos alunos, mesmo para além dos tempos letivos 

normais, do uso em contexto de sala de aula de estratégias mais diversificadas, à lecionação 

de aulas dinâmicas e mais atrativas, no sentido de melhorar a motivação dos alunos. Os 

planos de recuperação, os planos de acompanhamento e outras medidas de apoio 

educativo desempenharam também um papel muito importante em prol do sucesso 

educativo dos formandos. 

 

6. Abandono Escolar 

No conjunto do ensino secundário ministrado nos cursos profissionais registaram-se poucas 

situações de abandono escolar, que, de forma geral, se encontraram relacionadas com 

assuntos de ordem pessoal que motivaram a desistência, nomeadamente no que concerne 

a dificuldades económicas, que motivaram a procura de emprego. 

 

7. Promoção da Cidadania na Escola – Estratégia de Desenvolvimento e 

Cidadania 

Um vasto conjunto de ações foram levadas a cabo não só pela Direção, mas também por 

alunos da Escola que permitiram criar um clima de cooperação entre todos os elementos da 

Comunidade Escolar, no sentido de estimular relações interpessoais positivas melhorando, 
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desta forma, o clima escolar, o que se repercutiu numa maior prevenção dos atos de 

indisciplina, quer dentro quer fora das salas de aula. 

A cidadania traduz-se numa atitude e num comportamento, num modo de estar em 

sociedade que tem como referência os direitos humanos, nomeadamente os valores da 

igualdade, da democracia e da justiça social. Enquanto processo educativo, a educação para 

a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autónomas, solidárias, 

participativas e humanistas que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo 

e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo. 

A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa dinâmica constante 

com os espaços físico, social, histórico e cultural, coloca à escola o desafio de assegurar a 

preparação dos alunos para as múltiplas exigências da sociedade contemporânea. 

A complexidade e a acelerada transformação que caracterizam a atualidade conduzem, 

assim, à necessidade do desenvolvimento de competências diversas para o exercício da 

cidadania democrática, requerendo um papel preponderante por parte da escola. 

A escola constitui um importante contexto para a aprendizagem e o exercício da cidadania e 

nela se refletem preocupações transversais à sociedade, que envolvem diferentes 

dimensões da educação para a cidadania, tais como: Direitos Humanos, Igualdade de 

Género, Interculturalidade, Desenvolvimento Sustentável, Educação Ambiental e Saúde. 

Sendo estes temas transversais à sociedade, a sua inserção no currículo requer uma 

abordagem transversal, tanto nas áreas disciplinares e disciplinas (tendo em consideração a 

especificidade dos conteúdos a abordar) como em atividades e projetos, nomeadamente no 

ensino secundário, de acordo com os princípios definidos no Decreto-Lei nº 55/2018, de 6 

de julho, e com a Estratégia de Educação para a Cidadania. Subjacente a esta conceção 

educativa, está uma visão integradora das diversas áreas do saber que atravessa toda a 

prática educativa e que supõe, para além de uma dinâmica curricular, também uma vivência 

de escola, coerente e sistemática, alargada ao contexto em que esta se insere. Os domínios 

a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento devem privilegiar o contributo de cada um 

para o desenvolvimento dos princípios, dos valores e das áreas de competência consignados 

no documento Perfil dos Alunos à saída da Escolaridade Obrigatória, aprovado pelo 
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Despacho n.º 6478/2017, de 26 de julho. Este documento constitui-se como um referencial 

para o desenvolvimento curricular e para o trabalho a realizar em cada Estabelecimento de 

Ensino, respondendo aos desafios sociais e económicos do mundo atual, alinhados com o 

desenvolvimento de competências do século XXI. No desenvolvimento dos temas dos 

diversos domínios, sempre que possível, devem ser estabelecidas parcerias com entidades 

externas e convidar especialistas nas diferentes áreas temáticas para as 

debaterem/partilharem com os alunos. 

A abordagem curricular da educação para a cidadania pode assumir formas diversas, 

consoante as dinâmicas adotadas pelas escolas no âmbito da sua autonomia. 

Especificamente na nossa escola esta abordagem é concretizada através do 

desenvolvimento de projetos e atividades do Plano Anual de Atividades, em parceria com as 

famílias e entidades que intervêm neste âmbito, no quadro da relação entre a escola e a 

comunidade. 

Deste modo, a educação para a cidadania pode ser desenvolvida em função das 

necessidades e problemas específicos da comunidade educativa, constituindo como uma 

das linhas orientadoras transversal a todo o Projeto Educativo da Escola Profissional de 

Paços de Brandão. Em suma, visando a construção sólida da formação humanística dos 

alunos, para que assumam a sua cidadania, garantindo o respeito pelos valores 

democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social, a 

educação constitui-se como uma ferramenta vital. 

Deste modo, a educação para a cidadania pode ser desenvolvida em função das 

necessidades e problemas específicos da comunidade educativa, constituindo como uma 

das linhas orientadoras transversal a todo o Projeto Educativo da Escola Profissional de 

Paços de Brandão. Em suma, visando a construção sólida da formação humanística dos 

alunos, para que assumam a sua cidadania, garantindo o respeito pelos valores 

democráticos básicos e pelos direitos humanos, tanto a nível individual como social, a 

educação constitui-se como uma ferramenta vital. 
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8. Otimização do Funcionamento de Certas Estruturas Escolares 

Este ano letivo demos continuidade ao Sistema de Gestão Pedagógica Integrado. As 

diversas ações de formação e projetos de cooperação entre professores, como de resto já 

tem sido prática corrente em anos anteriores, terão contribuído para uma otimização no 

funcionamento de certas estruturas curriculares. Ao nível do funcionamento dos Conselhos 

de Turma acionaram-se novamente mecanismos para uma melhor articulação entre os 

Coordenadores de Cursos os respetivos Diretores de Turma, reformulou-se a atuação 

destes através de uma uniformização da organização do “Dossiê de Turma” e respetivos 

documentos utilizados, bem como das respetivas funções e atribuições. Uniformizadas 

foram também as normas de comportamento dos alunos, através de um suporte eletrónico 

que permitiu uma maior eficácia na comunicação das ocorrências disciplinares aos 

Diretores de Turma e ao Diretor da Escola. 

 

9. Elaboração/ Reelaboração/Aplicação de Documentos Orientadores da 

Escola 

a) Foi reajustado o Projeto Educativo, de modo a explicitar as metas em termos de 

resultados escolares e taxas de abandono. 

b) Foi reajustado em alguns aspetos o Regulamento da Prova de Aptidão Profissional 

(PAP), procurando dotar esta prova de um cariz mais prático e ajustado às 

necessidades de aprendizagem dos alunos em termos de mercado de trabalho; 

c) Foi revisto o Regulamento da Formação em Contexto de Trabalho, de modo a 

garantir um acompanhamento dos alunos após a finalização dos cursos, 

estabelecendo critérios rigorosos na seleção das empresas que acolhem os 

estagiários, assegurando desta forma elevadas taxas de empregabilidade para a 

nossa Escola. 

d) Foram elaborados alguns dos principais documentos orientadores relativos à 

Avaliação de Desempenho Docente. Este trabalho ficou a cargo de uma Equipa de 
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Avaliação/Diagnóstico constituída para aferir acerca do desempenho dos diversos 

serviços da EPPB; 

Para além destes reajustes é de realçar a continuidade do trabalho para a Implementação 

no processo de Certificação EQAVET por parte da EPPB. Este projeto reveste-se de enorme 

importância para a organização interna da Instituição, para além de ser uma plataforma que 

permite uma outra visibilidade da Escola por parte das entidades externas. Marco 

importante no historial da EPPB fica a data de 16-09-2020, como a data de atribuição 

do Selo de Conformidade EQAVET.  

 

10. Plano de Comunicação e Imagem 

Face ao plano global de comunicação, foram desenvolvidas um conjunto de ações de 

comunicação, nomeadamente publicitárias, com o objetivo de preparar e divulgar a oferta 

formativa para o ano letivo de 2020/2021. 

Estas ações foram: 

• Criação de flyer EPPB; 

• Criação de vídeos promocionais, relativo à EPPB, para divulgação nas redes sociais. 

Estes filmes foram realizados tendo como objetivo divulgar o dia-a-dia da Escola, ao 

nível das atividades formativas e extracurriculares, bem como ao nível dos valores da 

EPPB que são a família, a amizade e o bom convívio entre alunos e professores; 

• Atualização do site da EPPB; 

• Distribuição de flyers EPPB em estabelecimentos comerciais, no concelho de Santa 

Maria da Feira através dos Correios e pelos estagiários do curso de comunicação. 

• Presença da EPPB na rede social facebook, de forma regular, com a publicitação de 

banners publicitários, do Prezi sobre a oferta formativa da Escola, bem como, com a 

divulgação dos vídeos alusivos à EPPB; 

• Criação de um painel expositor, com a divulgação institucional da Escola. 

 



 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCGEST-AG.15/1 

   

 

 

11. Oferta Formativa 2020/2021 

A EPPB viu aprovados os Cursos Profissionais de: 

- Técnico de Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; 

- Técnico de Vendas; 

- Técnico de Receção-Hotelaria e Turismo, (2018/2021), correspondente a três anos, com 

equivalência ao Ensino Secundário e Diploma Nível IV da União Europeia. 

 

12. Considerações Finais 

Podemos concluir que a maioria dos objetivos, considerados prioritários, que a Escola se 

propôs atingir, foram conseguidos com relativo sucesso. 

Finalmente, e na convicção de que ninguém melhor que os intervenientes na vida da Escola 

persegue os objetivos planificados, a Direção da EPPB assume responsabilização cada vez 

maior pela construção de uma Escola que procurará redefinir sempre o seu funcionamento, 

perspetivando melhorias na integração escolar dos alunos, mostrando-lhes que são o centro 

da atividade pedagógica e parte integrante dos esforços necessários ao sucesso escolar que 

todos almejam, procurando formar cidadãos tolerantes, justos, autónomos, organizados e 

civicamente responsáveis, capazes de se orientarem na construção dos seus projetos de 

vida. 

 

ANEXO 1. Atividades Realizadas 

Janeiro: 

• Torneio de Badminton; 

Fevereiro: 

• Ida ao teatro “Farsa de Inês Pereira”, Perafita, dirigida aos alunos do 10º ano; 

• Festa de carnaval, dirigida a toda a comunidade escolar (apenas da parte da tarde); 
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• Dia de S. Valentim, dirigida a todas as turmas; 

• Visita de estudo ao teatro a Vila Nova de Gaia – “Os Maias”, dirigida aos alunos do 11º 

ano; 

• Mês da Segurança na Internet – Escola Segura. 

Março: 

• Apresentação do GIP na preparação de Curriculum Vitae para os 12º anos; 

Maio: 

• Defesa e avaliação da PAP. 

Junho: 

• Apresentação e avaliação dos Relatórios de Estágio; 

Outubro: 

• Receção ao aluno, dirigida a todas as turmas. 

• 21 de outubro “Aqui tu tens voz!”, debate de toda a comunidade escolar sobre os 

direitos e deveres constantes do R.I.; 

• 31 de outubro, atividade do Halloween, dirigida a todas as turmas. 

Novembro: 

• 21 de novembro, Torneio de basquetebol, dirigido a todas as turmas; 

• Palestra “Violência no namoro” com a participação da Escola segura para toda a 

comunidade escolar. 

• Torneio de basquetebol. 

Dezembro: 

• 14 de dezembro, Festa e Jantar de Natal da EPPB, dirigida a toda a comunidade 

escolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contas Relativas 

ao Ano de 2020 
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INTRODUÇÃO 
 
No cumprimento dos Estatutos e da legislação aplicável, cumpre à Direção apresentar 
aos associados as Contas da Direção relativo ao período findo em 31 de Dezembro de 
2020. 
 
O Relatório de Gestão e as demonstrações financeiras elaboradas refletem a realidade 
da atividade exercida durante o exercício económico de 2020. 
 
No momento de apresentação do relatório e contas, estamos no meio do surto 
pandémico provocado pela COVID-19, sendo muito difícil perspetivar a evolução futura 
da economia e do nosso nível de atividade nas diversas valências em que estamos 
presentes. Cabe destacar que a Instituição continua a desenvolver a sua atividade sem 
qualquer interrupção até ao momento. 
 
Aos nossos colaboradores o reconhecimento do seu empenho no trabalho efetuado sob 
circunstâncias especialmente adversas. 
 
 
FACTOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO 
 
As demonstrações financeiras foram aprovadas pela direção e autorizadas para emissão 
em 2 de Março de 2021. 
 
Após o encerramento do período e até presente data não se verificaram acontecimentos 
subsequentes a divulgar ou a reconhecer que possam ter efeitos materialmente 
relevantes sobre as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020. 
 
O surto pandémico provocado pela COVID-19, que decorre desde os primeiros meses 
de 2020, acrescenta dificuldade em perspetivar a evolução futura de curto prazo da 
economia e do nível de atividade no setor em que a Entidade está presente. Apesar de 
ainda não se terem verificado impactos materiais na sua atividade, a Direção está a 
acompanhar a evolução da situação do vírus Covid-19, tanto a nível local, como nacional 
e global, com vista a tomar atempadamente as medidas que se afigurem necessárias 
para minimizar o impacto do vírus Covid-19 na sua atividade, visando: 
 

i. Salvaguardar a vida e a saúde dos Colaboradores e Utentes através de 
aconselhamento preventivo eficaz sobre cuidados de saúde e disponibilização de 
informação e meios de proteção adequados; 

ii. Preparar a resposta operacional e manter os serviços essenciais em 
funcionamento; e 

iii. Minimizar os efeitos de uma eventual interrupção das atividades laborais e 
preparar o rápido restabelecimento do normal funcionamento das empresas. 

 
Dada a escassa informação existente até ao momento, sobre a severidade, quer da 
potencial epidemia, quer das medidas preventivas que os Governos possam vir a tomar, 
a incerteza quanto à severidade e duração da situação, à data deste relatório, é 
extremamente difícil quantificar, com um razoável grau de confiança, quaisquer impactos 
financeiros. 
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A gestão irá continuar a monitorizar a ameaça e as suas implicações na atividade da 
Entidade. Dada a incerteza quer quanto ao período de duração da pandemia COVID-19 
quer quanto ao seu impacto na economia global, a Direção não consegue antecipar 
totalmente o impacto destes acontecimentos nas suas demonstrações financeiras. 
 
No entanto, em resultado da avaliação efetuada, a Direção concluiu que a Entidade 
dispõe de recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de 
cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do 
pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações 
financeiras, em 31 de dezembro de 2020. 
 
 
OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES 
 
A FEDESPAB não tem em mora qualquer dívida à Autoridade Tributária e Aduaneira, 
nem ao Centro Regional de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades 
públicas. 
 
Não foram realizados negócios entre a Entidade e os seus diretores, não lhes tendo sido 
concedidos quaisquer empréstimos. 
 
 
PROPOSTA DA DIREÇÃO 
 
A Direção propõe aos associados: 
 

• Que seja aprovado o Relatório de Atividades e Contas do Exercício de 2020. 
• Que seja transferido para a conta de “Resultados Transitados” o Resultado 

Líquido do Exercício positivo no montante de 38.098,14 euros. 
 
 
RENDIMENTOS OPERACIONAIS: 
 
Os Rendimentos Operacionais da FEDESPAB atingiram em 2020 o montante de 
805.161,56 Euros, contra os 844.473,39 Euros verificados no ano anterior (menos 4,66% 
de rendimentos). 
 
Esta diminuição ficou a dever-se, essencialmente, à diminuição de atividade do ISPAB 
(menos 61.892 euros de propinas), tendo os “Subsídios à Exploração” da EPPB crescido 
22.580,44 euros em relação ao ano anterior. 
 

RUBRICA INSTITUIÇÃO VALOR-2020 VALOR-2019 % VARIAÇÃO

PREST. SERVIÇOS ISPAB 139.160,79 177.959,10 -21,80%

OUTROS GANHOS ISPAB 451,06 921,98 -51,08%

SUBS. EXPLORAÇÃO ISPAB 11.621,96 34.245,00 -66,06%
SUBS. EXPLORAÇÃO EPPB 653.927,75 631.347,31 3,58%

TOTAL  805.161,56 844.473,39 -4,66%
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS: 
 
Os Fornecimentos e Serviços Externos da FEDESPAB atingiram em 2020 o montante 
de 327.993,46 Euros, menos 7,06% do verificado no ano anterior. 
 

RUBRICA INSTITUIÇÃO VALOR-2020 VALOR-2019 % VARIAÇÃO

FORN.SERV.EXT ISPAB 82 222,63 80 969,23 1,55%

FORN.SERV.EXT EPPB 245 770,83 271 925,40 -9,62%

TOTAL  327 993,46 352 894,63 -7,06%
 
A diminuição verificada nesta rubrica resultou essencialmente da quebra registada nos 
“Subsídios de Alimentação e Transporte” pagos aos alunos da EPPB (menos 19.300,06 
euros), e nos “Honorários” (menos 10.362,27 euros). 
 
 
GASTOS COM O PESSOAL: 
 
Os Gastos com o Pessoal da FEDESPAB atingiram em 2020 o montante global de 
407.645,02 Euros, valor inferior ao verificado no ano anterior em 34.059,66 Euros 
(menos 7,71%). 
 
Para esta diminuição, contribuíram as quebras verificadas nas remunerações dos 
docentes (menos 31,54% no ISPAB e menos 3,08% na EPPB), bem como nos respetivos 
encargos sociais. 
 
O quadro seguinte ilustra o desenvolvimento desta rubrica pelas duas Instituições de 
Ensino: 
 

INSTITUIÇÃO RUBRICA VALOR-2020 VALOR-2019 % VARIAÇÃO

ISPAB REMUN. PESSOAL 19.735,40 18.836,40 4,77%

ISPAB REMUN. DOCENTES 41.103,75 60.043,00 -31,54%

ISPAB ENCARG. SOCIAIS 14.632,50 17.285,10 -15,35%

EPPB REMUN. PESSOAL 87.804,10 92.306,00 -4,88%

EPPB REMUN. DOCENTES 185.078,77 190.952,71 -3,08%

EPPB ENCARG. SOCIAIS 59.290,50 62.281,47 -4,80%

TOTAL  407.645,02 441.704,68 -7,71%
 
Em 31-Dezembro-2020, a FEDESPAB tinha ao seu serviço 32 colaboradores, repartidos 
entre funcionários (8) e docentes (24), ao que acresce os 7 membros da Direção, os 
quais não são remunerados pelo exercício das suas funções. 
 
 
INVESTIMENTOS REALIZADOS: 
 
Durante o ano de 2020 investiram-se apenas 2.314,43 Euros, na aquisição de 
equipamentos (computadores e vídeo-projetores). 
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RESULTADOS DO PERÍODO: 
 
Em função de todos os valores apresentados de Rendimentos e Gastos da FEDESPAB, 
relativos ao ano de 2020, apurou-se um Resultado Líquido do Período positivo, no valor 
de 38.098,14 Euros, que propomos seja transferido para a conta de Resultados 
Transitados. 
 
O indicador da “autonomia financeira” registou em 2020 um valor de 85,58%, muito 
idêntico ao de 2019 (86,73%), mantendo-se em níveis muito satisfatórios do ponto de 
vista do equilíbrio financeiro. 
 
 
CONTAS DO BALANÇO: 
 
Ativos: 
 
Os valores mais relevantes desta rubrica dizem respeito aos Ativos Fixos (Tangíveis e 
Intangíveis) aos Créditos a Receber (158.812,60 Euros) e às Disponibilidades (Depósitos 
Bancários). Os créditos a receber dizem respeito, essencialmente, aos subsídios a 
receber (apuramento em 31 de Dezembro de 2020) do POCH, por via dos cursos 
profissionais da EPPB no montante de 142.396,94 euros, bem como propinas a receber 
de alunos do ISPAB (16.156,00 euros). 
 
As outras contas apresentam valores diminutos. 
 
Passivos: 
 
O valor de 58.612,99 Euros registado no Balanço em “Total do Passivo”, diz respeito aos 
valores em dívida, em 31-Dezembro-2020, referente a: 
 

− Estado…………………..…… 10.080,41 Euros (IRC, IRS, Seg. Social, CGA); 
− Fornecedores………………..   6.744,05 Euros; 
− Outros passivos correntes… 41.788,53 Euros; 

 
A exemplo dos anos anteriores, devemos realçar novamente o facto de não ter havido 
necessidade de se recorrer a Financiamentos Bancários ao longo do ano.  
 
Apesar desta situação avizinham-se tempos mais complicados, em virtude do 
encerramento do ISPAB e da proximidade da mudança do quadro comunitário, que 
normalmente traz alguns problemas de tesouraria às instituições que dele dependem, 
como é o nosso caso. 
 
Apesar do encerramento do ISPAB estar previsto para 31-Dezembro-2021, estima-se 
que, com os protocolos em curso (ISPGAYA) e com outros protocolos que se prevê 
celebrar com outras instituições de ensino superior durante o decorrer do ano de 2021, 
o ensino superior continue a sua atividade em Paços de Brandão, influenciando, 
nomeadamente, as áreas locais e regionais. 
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Paços de Brandão, 2 de março de 2021 
 
 

A Direção, 
 
 

__________________________________________ 
Ana Mafalda Moreira Rodrigues Rola (Presidente) 

 
 
 

__________________________________________ 
Sónia Diana Rola Marques (Vice-presidente) 

 
 
 

__________________________________________ 
Rita Micaela Ribeiro Marques (Vogal) 



FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(unidade monetária: euros)

31-12-2020 31-12-2019

ATIVO

 Activo não corrente:

Activos fixos tangíveis 4 83.233,02 € 93.950,26 €

Activos intangíveis 5 15.971,00 € 22.024,00 €

99.204,02 € 115.974,26 €

 Activo corrente:

Créditos a receber 11.4b) 159.812,60 € 120.676,23 €

Estado e outros entes públicos 11.4a) 1.019,97 € 1.964,55 €

Diferimentos 11.4c) 2.770,95 € 0,00 €

Outros activos correntes 1.282,21 € 931,34 €

Caixa e depósitos bancários 15.1a) 142.361,25 € 117.571,07 €

307.246,98 € 241.143,19 €

Total do Activo 406.451,00 € 357.117,45 €

Paços de Brandão, 2 de março de 2021

O Contabilista Certificado, A Direção,

__________________________________ _________________________________________

Joaquim Malta Pinto de Sá Ana Mafalda Moreira Rodrigues Rola (Presidente)

_________________________________________

Sónia Diana Rola Marques (Vice-presidente)

_________________________________________

Rita Micaela Ribeiro Marques (Vogal)

RÚBRICAS NOTAS
DATAS

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO
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BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(unidade monetária: euros)

31-12-2020 31-12-2019

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

  FUNDOS PATRIMONIAIS:

Fundos 49.880,00 € 49.880,00 €

Resultados transitados 11.2 259.859,87 € 233.016,15 €

Outras variações nos fundos patrimoniais 0,00 € 0,00 €

309.739,87 € 282.896,15 €

Resultado líquido do período 38.098,14 € 26.843,72 €

Total dos fundos patrimoniais 347.838,01 € 309.739,87 €

  PASSIVO

Passivo corrente:

Fornecedores 11.5a) 6.744,05 € 11.491,32 €

Estado e outros entes públicos 11.5b) 10.080,41 € 11.267,58 €

Financiamentos obtidos 11.5c) 0,00 € 0,00 €

Diferimentos 11.5d) 0,00 € 0,00 €

Outros passivos correntes 11.5e) 41.788,53 € 24.618,68 €

58.612,99 € 47.377,58 €

Total do Passivo 58.612,99 € 47.377,58 €

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 406.451,00 € 357.117,45 €

Paços de Brandão, 2 de março de 2021

O Contabilista Certificado, A Direção,

__________________________________ _________________________________________

Joaquim Malta Pinto de Sá Ana Mafalda Moreira Rodrigues Rola (Presidente)

_________________________________________

Sónia Diana Rola Marques (Vice-presidente)

_________________________________________

Rita Micaela Ribeiro Marques (Vogal)

RÚBRICAS NOTAS
DATAS
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FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(unidade monetária: euros)

2020 2019

 Vendas e serviços prestados 8.3 139.160,79 € 177.959,10 €

 Subsídios, doações e legados à exploração 10 665.549,71 € 665.592,31 €

 Fornecimentos e serviços externos 15.1b) -327.993,46 € -352.894,63 €

 Gastos com o pessoal 12 -407.645,02 € -441.704,68 €

 Outros rendimentos 8.4 451,06 € 921,98 €

 Outros gastos 15.1c) -8.933,10 € -1.715,91 €

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 60.589,98 € 48.158,17 €

 Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4; 5 -19.084,67 € -19.599,17 €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 41.505,31 € 28.559,00 €

 Juros e rendimentos similares obtidos 15.1d) 0,00 € 0,00 €

 Juros e gastos similares suportados 6; 15.1d) 0,00 € 0,00 €

Resultado antes de impostos 41.505,31 € 28.559,00 €

 Imposto sobre o rendimento do período 15.1e) -3.407,17 € -1.715,28 €

Resultado líquido do período 38.098,14 € 26.843,72 €

Paços de Brandão, 2 de março de 2021

O Contabilista Certificado, A Direção,

__________________________________ _________________________________________
Joaquim Malta Pinto de Sá Ana Mafalda Moreira Rodrigues Rola (Presidente)

_________________________________________
Sónia Diana Rola Marques (Vice-presidente)

_________________________________________
Rita Micaela Ribeiro Marques (Vogal)

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO
NIPC/NIF 502424451, constituída por escritura outorgada em 13 de junho de 1989
Avenida Escolar, nº 190, 4535-525 Paços de Brandão



FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO de ENSINO e DESENVOLVIMENTO de PAÇOS de BRANDÃO

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL de FLUXOS de CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(unidade monetária: euros)

2020 2019

Fluxos de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de clientes e utentes 150.560,98 €
Pagamentos a fornecedores 341.454,88 € 349.766,72 €
Pagamentos ao pessoal 398.448,30 € 299.165,68 €

Caixa Gerada pelas Operações -589.342,20 € -648.932,40 €
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -460,78 € 1.462,55 €
Outros recebimentos/pagamentos 617.258,46 € 633.467,20 €

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 27.455,48 € -14.002,65 €

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis 2.314,43 € 3.134,27 €
Outros activos 350,87 € 232,48 €

Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares
Dividendos

                                                   Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -2.665,30 € -3.366,75 €

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:

Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:

Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 24.790,18 € -17.369,40 €
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período 117.571,07 € 134.940,47 €
Caixa e seus equivalentes no fim do período 142.361,25 € 117.571,07 €

Paços de Brandão,  2 de março de 2021

O Contabilista Certificado, A Direção,

__________________________________ _________________________________________
Joaquim Malta Pinto de Sá Ana Mafalda Moreira Rodrigues Rola (Presidente)

_________________________________________
Sónia Diana Rola Marques (Vice-presidente)

_________________________________________
Rita Micaela Ribeiro Marques (Vogal)

RUBRICAS NOTAS
PERIODOS
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FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO     

      Demonstração individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais no periodo 2019

(unidade monetária: euros)

Notas FUNDOS RESERVAS 
RESULTADOS 
TRANSITADOS

RESULTADO LIQ. 
PERIODO

TOTAL

 Posição no Inicio do Período de 2019 1 49.880,00 € 0,00 € 207.029,88 € 25.986,27 € 282.896,15 € 282.896,15 €
 Alterações no Período: 0
 - Primeira Adopção de Novo Referencial Contabilistico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Realização do Excedente de Revalorizaçao de Activos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Excedente de Revalorização de Activos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Ajustamentos por Impostos Diferidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Outras Alterações Reconhecidas nos Fundos Patrim. 0,00 € 0,00 € 25.986,27 € -25.986,27 € 0,00 € 0,00 €

2 49.880,00 € 0,00 € 233.016,15 € 0,00 € 282.896,15 € 282.896,15 €
 Resultado Líquido do Período 3 26.843,72 € 26.843,72 € 26.843,72 €
 Resultado Integral 4 = 2+3 26.843,72 € 26.843,72 € 309.739,87 €
 Operações com Instituidores no período:
 - Fundos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Subsídios, doações e legados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Distribuições 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Outras Operações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Posição no Fim do Período de 2019 6=1+2+3+5 49.880,00 € 0,00 € 233.016,15 € 26.843,72 € 309.739,87 € 0,00 € 309.739,87 €

FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS INSTITUIDORES DA 
ENTIDADE-MÃE INTERESSES 

QUE NÃO 
CONTROLAM

TOTAL DOS 
FUNDOS 

PATRIMONIAIS

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO
NIPC/NIF 502424451, constituída por escritura outorgada em 13 de junho de 1989
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      Demonstração individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais no periodo 2020

(unidade monetária: euros)

Notas FUNDOS RESERVAS 
RESULTADOS 
TRANSITADOS

RESULTADO LIQ. 
PERIODO

TOTAL

 Posição no Inicio do Período de 2020 6 49.880,00 € 0,00 € 233.016,15 € 26.843,72 € 309.739,87 € 309.739,87 €
 Alterações no Período: 0
 - Primeira Adopção de Novo Referencial Contabilistico 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Realização do Excedente de Revalorizaçao de Activos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Excedente de Revalorização de Activos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Ajustamentos por Impostos Diferidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Outras Alterações Reconhecidas nos Fundos Patrim. 11.2 0,00 € 0,00 € 26.843,72 € -26.843,72 € 0,00 € 0,00 €

7 49.880,00 € 0,00 € 259.859,87 € 0,00 € 309.739,87 € 309.739,87 €
 Resultado Líquido do Período 8 38.098,14 € 38.098,14 € 38.098,14 €
 Resultado Integral 9=7+8 38.098,14 € 38.098,14 € 347.838,01 €
 Operações com Instituidores no período:
 - Fundos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Subsídios, doações e legados 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Distribuições 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
 - Outras Operações 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

10 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

 Posição no Fim do Período de 2020 6+7+8+10 49.880,00 € 0,00 € 259.859,87 € 38.098,14 € 347.838,01 € 0,00 € 347.838,01 €

Paços de Brandão, 2 de março de 2021

O Contabilista Certificado, A Direção,

__________________________________ _________________________________________
Joaquim Malta Pinto de Sá Ana Mafalda Moreira Rodrigues Rola (Presidente)

_________________________________________
Sónia Diana Rola Marques (Vice-presidente)

_________________________________________
Rita Micaela Ribeiro Marques (Vogal)

TOTAL DOS 
FUNDOS 

PATRIMONIAIS

INTERESSES 
QUE NÃO 

CONTROLAM

FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS INSTITUIDORES DA 
ENTIDADE-MÃE
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ANEXO 
 

às Demonstrações Financeiras Individuais para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2020 
(valores expressos em euros) 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

A Instituição FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO (doravante 
FEDESPAB ou Entidade), com o NIPC/NIF 502424451, constituída por escritura outorgada em 13 de junho de 
1989,inicioua sua atividade em 13 de junho de 1989, tem a sua sede na Avenida Escolar, nº 190, 4535-525 Paços 
de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.  

A Entidade, atualmente Associação, é uma Instituição de Direito Privado e Utilidade Pública, sem fins lucrativos, 
tendo por fins, promover o desenvolvimento económico, social, cultural, científico, tecnológico e profissional da 
comunidade local, regional e nacional, através da realização ou do patrocínio de atividades de ensino, de 
educação, de cultura, de investigação, de inovação, de formação profissional e de solidariedade social. 
Consequentemente, tem como atividade principal o CAE 85420 – Ensino Superior e como atividade secundária o 
CAE 85320 - Ensino Técnico e Profissional. 

 
 
2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 
2.1 Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 
Em 2020 as demonstrações financeiras (DF) foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a 
partir dos livros e registos contabilísticos da FEDESPAB (a Entidade), e de acordo com a Norma contabilística e de 
relato financeiro para as entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL). Supletivamente foi também tido em conta, 
as Normas contabilísticas e de relato financeiro (NCRF) e Normas interpretativas (NI), constantes do Sistema de 
normalização contabilística (SNC), sendo ainda e também supletivamente aplicadas as Normas internacionais de 
contabilidade (NIC) adotadas na União Europeia e as Normas internacionais de contabilidade (IAS/IFRS) emitidas 
pelo IASB, assim como as respetivas Interpretações técnicas (SIC/IFRIC). 

Estas demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade da Entidade, relativamente à 
sua atividade. 

A informação financeira apresentada neste ANEXO é comparável com a do ano anterior.  

2.2 Indicação e justificação das disposições da NCRF-ESNL que, em casos excecionais, tenham sido 
derrogadas e respetivos efeitos nas demonstrações financeiras 

 
Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras, não existiram, quaisquer casos excecionais 
que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista na NCRF-ESNL, tendo em vista a necessidade das 
demonstrações financeiras darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da 
entidade. 

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não 
sejam comparáveis com os do período anterior 

 
Os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2020 são 
comparáveis, em todas as contas, com os valores do período de 2019, apresentados para efeitos comparativos. 
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Assim, as quantias apresentadas para efeitos comparativos são comparáveis e estão apresentadas em 

conformidade com os modelos de demonstrações financeiras em vigor. 

 
 
3. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS 

 
3.1 Principais políticas contabilísticas 

 
a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade, mantidos 
de acordo com a estrutura conceptual e o referencial contabilístico aplicável, com o objetivo de proporcionar aos 
seus utentes uma imagem verdadeira e apropriada da posição financeira, do desempenho (resultados) e das 
alterações na posição financeira da Entidade (fluxos de caixa e alterações dos fundos patrimoniais). 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo 
se descrevem, as quais foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em 
contrário. 

3.1.1. Pressuposto da continuidade 
 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações da Entidade, a 
partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos 
geralmente aceites em Portugal, durante um período de pelo menos, mas sem limitação, doze meses a partir da 
data do balanço. 

Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a FEDESPAB continuará a operar no futuro previsível, 
assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas 
operações. Para as entidades do setor educativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou 
financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir a sua missão, 
conforme estratégia definida pela instituição. Apesar do encerramento do ISPAB estar previsto para 31-Dezembro-
2021, estima-se que, com os protocolos em curso (ISPGAYA) e com outros protocolos que se prevê celebrar com 
outras instituições de ensino superior durante o decorrer do ano de 2021, o ensino superior continue a sua 
atividade em Paços de Brandão, influenciando, nomeadamente, as áreas locais e regionais.   

 
3.1.2. Regime do acréscimo (periodização económica) 

 
A Entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos 
e ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou 
pagos.  

Assim, os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando 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 registados nas respetivas contas das rubricas devedores e credores por 
acréscimos e diferimentos, sendo reconhecidas na face do balanço em “outros ativos corrente”, “outros passivos 
correntes” e “diferimentos”. 

 
3.1.3. Consistência de apresentação 

 
As DF estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer a nível dos movimentos 
contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, 
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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 afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade é dependente da 
quantificação da omissão ou do erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as 
decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas DF. Itens que não são materialmente 
relevantes para justificar a sua apresentação separada nas DF podem ser materialmente relevantes para que sejam 
discriminados nas notas deste anexo. 

 
3.1.5. Compensação 

 
Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens do 
balanço e da demonstração de resultados, respetivamente, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer 
passivo e nenhum gasto foi compensado por qualquer rendimento, exceto quando a compensação reflita a 
substância da transação ou outro acontecimento. 

Assim, nas DF em relato, excetua-se à regra geral de não compensação, a apresentação dos gastos relacionados 
com provisões e perdas por imparidade que, na demonstração dos resultados, de acordo com o parágrafo 13.22 da 
NCRF-ESNL, serão apresentados líquidos das quantias reconhecidas dos reembolsos que lhes estejam associados. 

 
3.1.6. Informação comparativa 

 
A informação comparativa, referente ao período anterior, deve ser divulgada nas demonstrações financeiras. 
Respeitando o princípio da continuidade da FEDESPAB, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de 
maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo. Procedendo-se a alterações das políticas 
contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta: 

a) A natureza da reclassificação; 
b)A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e 
c)Razão para a reclassificação. 

 
Assim, os valores constantes das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2020 são 
comparáveis, em todas as contas, com os valores do período de 2019, apresentados para efeitos comparativos, 
pelo que, as quantias apresentadas para efeitos comparativos são comparáveis e estão apresentadas em 
conformidade com os modelos de demonstrações financeiras em vigor. 

 

3.1.7. Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 

As transações em moeda estrangeira são transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio 
prevalecentes à data da transação. 

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos/recebimentos das transações bem como da conversão 
de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos monetários, denominados em moeda estrangeira são, 
reconhecidos na demonstração dos resultados na rubrica “Gastos de financiamento”, se relacionados com 
empréstimos ou em “Outros gastos”, para todos os outros saldos/transações. 

 
3.1.8. Ativos fixos tangíveis 
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Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas 
por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado inclui o custo de compra, 
impostos de compra não reembolsáveis, quaisquer outros custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias 
para colocar os ativos na localização e condições necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a 
estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de 
instalação. São ainda deduzidos a estes valores quaisquer descontos ou abatimentos concedidos pelos respetivos 
fornecedores. 

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que 
ocorrem.  

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta utilizando-se as 
quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 
 
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:  

• Edifícios e Outras Construções: de 10 a 20 Anos de vida útil 

• Equipamentos Básicos: de 5 a 10 anos de vida útil 

• Equipamentos de Transporte: de 4 a 8 anos 

• Equipamento Administrativo: de 4 a 10 anos 

• Outros Ativos Fixos Tangíveis: de 4 a 10 anos. 
 
As taxas aplicáveis na depreciação de ativos fixos tangíveis são aquelas que se considera corresponderem, em cada 
caso, à vida útil esperada dos bens, sendo que a Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o 
seu respetivo valor residual quando este exista, procedendo ao reconhecimento que se mostrar necessário, caso 
as expetativas sejam diferentes face às estimativas iniciais. 

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/promoção, encontrando-se 
registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes bens são depreciados a partir 
do momento em que os ativos subjacentes estejam concluídos ou em estado de uso. 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença 
entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo registadas na 
demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”, 
consoante se trate de mais ou menos valias. 
 

 
3.1.9. Ativos intangíveis 

 
Todos os ativos intangíveis detidos pela entidade são bens com vida útil definida. 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais 
perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que os mesmos permitam o 
desenvolvimento de atividades presentes e futuras para a Entidade, que possam ser mensurados com fiabilidade e 
que cumpram os demais critérios de reconhecimento definidos na normalização contabilística aplicável. 

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizados, pelo método da linha 
reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.  

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela 
abaixo: 

• Projetos de desenvolvimento (licenciamento cursos): 5 anos de vida útil 
 
A Entidade determina a vida útil e o método de amortização dos ativos intangíveis com base na estimativa de 
consumo dos benefícios económicos associados ao ativo, os quais são revistos quanto à sua razoabilidade 
anualmente. 
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O valor residual de um ativo intangível com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero, exceto se: 

• Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou 

• Houver um mercado ativo para este ativo, e 

• Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil. 
 
 
3.1.10. Instrumentos financeiros 
 
Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições 
contratuais do instrumento. 

Este ponto é aplicável a todos os Instrumentos financeiros com exceção de: 

• 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 exceto 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, exceto 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 

 

Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores / beneméritos / patrocinadores / 
doadores / associados / membros que se encontram em dívida no final do período, sempre que se tenham vencido 
e possam ser exigidas pela entidade, estão registados no ativo pela quantia realizável. 

Créditos a receber 

Os créditos a receber não têm implícitos juros, encontrando-se registadas pelo seu custo deduzidas no balanço das 
perdas por imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma objetiva e 
quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). 
Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e o respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros 
estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num 
prazo inferior a um ano. 

Estas rubricas são apresentadas no balanço como ativo corrente, no entanto nas situações em que a sua 
maturidade é superior a doze meses da data de balanço, são exibidas como ativos não correntes. 

Classificação dos ativos e passivos não correntes 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração da posição 
financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. Adicionalmente, pela sua 
natureza, os ‘Impostos diferidos’ e as ‘Provisões’ são classificados como ativos e passivos não correntes. 
 

Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual independentemente da forma 
legal que assumam. 
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Outros ativos 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 transação são incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao 

custo menos perda por imparidade. 

À data de relato a FEDESPAB avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por 
contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontram em imparidade, esta é reconhecida 
nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão. 

Os ativos e passivos financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na NCRF-ESNL. 

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. 

Os descobertos bancários, quando contratualizados, são apresentados no balanço, no passivo corrente, na rubrica 
financiamentos obtidos, e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como caixa e 
equivalentes de caixa. 

Fornecedores e outros passivos correntes 

As dívidas registadas em fornecedores e outros passivos correntes que não vencem juros, são registadas pelo seu 
valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

 

3.1.11. Fundos patrimoniais 
 

A rubrica fundos patrimoniais constitui o interesse residual nos ativos 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. 

 

3.1.12. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 
 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações presentes resultantes de acontecimentos passados, os 
quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação.  

A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o 
pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos 
utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes. 

Assim, a Entidade reconhece uma provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado 
e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente 
estimado. 
O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o 
montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação. 

Na data de relato, as provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa 
data. 
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Por sua vez, os passivos contingentes não são reconhecidos nas DF, sendo os mesmos divulgados no Anexo sempre 
que se verifique a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos para o desenvolvimento 
das atividades presentes e futuras da entidade, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando 
benefícios económicos futuros seja remota. Tal como os passivos contingentes, os ativos contingentes também 
não são reconhecidos nas DF, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo. 

 

3.1.13. Financiamentos obtidos 
 

Empréstimos obtidos 

Os empréstimos obtidos encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a 
concessão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados de acordo com a taxa de juro efetiva são 
reconhecidos como gastos do período de acordo com o regime do acréscimo, constando na demonstração dos 
resultados na rubrica juros e gastos similares suportados. 

Os empréstimos são classificados como passivos correntes, a não ser que a Entidade tenha o direito incondicional 
para diferir a liquidação do passivo por mais de 12 meses após a data de relato. 
 

Locações 

Os contratos de locações (leasing) são classificados como: 

• Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os 
riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou 

• Locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e 
vantagens inerentes à posse do ativo sob locação. 

 

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a 
forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato. 

Os ativos fixos tangíveis que se encontrem na Entidade por via de contratos de locação financeira serão 
contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra 
referido nas políticas contabilísticas. 

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o 
pressuposto subjacente do regime do acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do 
ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia). 

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado 
durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto. 

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de 
fornecimentos e serviços externos. 

 

3.1.14. Subsídios 
 

Os subsídios do governo serão reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o 
subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todas as condições para o receber 

 

3.1.15. Imposto sobre o rendimento 
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O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar.  

A Entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) à taxa de 21% (17% 
sobre os primeiros 25.000 Euros) sobre a matéria coletável. Ao valor de coleta de IRC assim apurado, acresce ainda 
Derrama, incidente sobre o lucro tributável registado e cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5% bem como 
a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do Código do IRC. No apuramento da 
matéria coletável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos ao resultado 
contabilístico os montantes não aceites fiscalmente. Esta diferença, entre resultado contabilístico e fiscal, pode ser 
de natureza temporária ou permanente. 

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período 
de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco anos a partir de 2001), exceto 
quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das 
circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2017 
a 2020 ainda poderão estar sujeitas a revisão. 

 

3.1.16. Eventos subsequentes 
 

Os eventos ocorridos entre a data de balanço e a data de aprovação das demonstrações financeiras, que 
proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data e afetem o valor dos ativos e 
passivos existentes, são considerados na preparação das demonstrações financeiras, caso sejam materialmente 
relevantes. Consoante a natureza dos mesmos, poderão dar origem a ajustamentos aos montantes reportados à 
data do balanço ou divulgados nas notas às demonstrações financeiras. 

 

b) Outras políticas contabilísticas 

Não existem outras políticas contabilísticas que careçam de divulgação além, do referido anteriormente. 

 

c) Principais pressupostos relativos ao futuro 

Aquando da preparação de demonstrações financeiras, o órgão de gestão fez uma avaliação da capacidade da 
entidade de prosseguir em continuidade, tendo concluído que não existem incertezas materiais relacionadas com 
acontecimentos ou condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da entidade de 
prosseguir em continuidade. 

Apesar de estarmos ainda no meio da pandemia do COVID-19, sendo muito difícil perspetivar a evolução futura da 
economia, bem como os efeitos na atividade, salienta-se que continuamos a desenvolver a nossa atividade, 
considerando adequado o pressuposto da entidade prosseguir em continuidade. 

Assim as demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade. 

 

d) Principais fontes de incerteza das estimativas 

A estimativa de valores futuros que se justificaram reconhecer, nas demonstrações financeiras, refletem a 
evolução previsível da Entidade no quadro do seu plano estratégico e as informações disponíveis face a 
acontecimentos passados e situações equivalentes de outras Entidades do setor, não sendo previsível qualquer 
alteração significativa deste enquadramento a curto prazo que possa pôr em causa a validade dessas estimativas 
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ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias escrituradas dos ativos e 
passivos no próximo período. 

No fim do período de 2020, mantém-se a situação da pandemia do COVID-19, não tendo a Direção informação 
disponível para proceder à avaliação e quantificação dos seus impactos, diretos e indiretos. 

 

3.2 Alterações nas políticas contabilísticas 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas. 

 

3.3 Alterações nas estimativas contabilísticas 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em estimativas contabilísticas neste 
período, à exceção do reforço ou anulação de imparidades de créditos de cobrança duvidosa, com base na 
evolução da informação disponível. 

 

3.4 Correções de erros de períodos anteriores 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de correções de erros materiais anteriores. 

 

3.5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL 

A Adoção da NCRF-ESNL acorreu pela primeira vez em 2012, pelo que a data da transição do referencial 
contabilístico anterior para este normativo é de 1 de janeiro de 2011, conforme o estalecido na NCRF-ESNL, no “§ 
5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL”. 

 

4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 
4.1 Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis 

a) Critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta 

Conforme descrito na nota 3.1.8. 

 

b) Métodos de depreciação usados 

Conforme descrito na nota 3.1.8. 

 

c) Vidas úteis ou taxas de depreciação usadas 

Conforme descrito na nota 3.1.8. 

 

d) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as 
revalorizações, as alienações, as depreciações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras 
alterações 
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A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim 
dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras 
alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 

 

Conforme referido na Nota 4.2. a), abaixo, todos os ativos fixos tangíveis encontram-se implantados / instalados 

em propriedade alheia. 

e) Quantia e natureza dos bens do património histórico, artístico e cultural 

RUBRICAS - 2020 SALDO INICIAL AQUIS./ DOTAÇ. ABATES RECLASSIFICAÇÃO SALDO FINAL

 INVESTIMENTOS:

 Terrenos e Recursos Naturais -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      -  €                   

 Edifícios e Outras Construções 148 653,27 €        -  €                   -  €                   -  €                      148 653,27 €        

 Equipamentos Básicos 132 215,62 €        1 568,02 €           3 689,00 €           -  €                      130 094,64 €        

 Equipamentos de Transporte 11 000,00 €          -  €                   -  €                   -  €                      11 000,00 €          

 Equipamentos Administrativos 92 029,66 €          746,41 €              -  €                   -  €                      92 776,07 €          

 Outros Activos Fixos Tangíveis 4 579,00 €           -  €                   -  €                   -  €                      4 579,00 €           

 Investimentos em Curso -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      -  €                   

388 477,55 €        2 314,43 €           3 689,00 €           -  €                      387 102,98 €        

 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS:

 Edifícios e Outras Construções 70 327,79 €          7 432,66 €           -  €                   -  €                      77 760,45 €          

 Equipamentos Básicos 129 550,79 €        956,14 €              3 689,00 €           626,81 €-                126 191,12 €        

 Equipamentos de Transporte 11 000,00 €          -  €                   -  €                   -  €                      11 000,00 €          

 Equipamentos Administrativos 82 259,45 €          4 070,49 €           -  €                   626,81 €                86 956,75 €          

 Outros Activos Fixos Tangíveis 1 389,26 €           572,38 €              -  €                   -  €                      1 961,64 €           

294 527,29 €        13 031,67 €          3 689,00 €           -  €                      303 869,96 €        

Quantia escriturada Activos Fixos Tangíveis 83 233,02 €          

RUBRICAS - 2019 SALDO INICIAL AQUIS./ DOTAÇ. ABATES RECLASSIFICAÇÃO SALDO FINAL

 INVESTIMENTOS:

 Terrenos e Recursos Naturais -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      -  €                   

 Edifícios e Outras Construções 151 149,79 €        -  €                   2 496,52 €           -  €                      148 653,27 €        

 Equipamentos Básicos 132 215,62 €        -  €                   -  €                   -  €                      132 215,62 €        

 Equipamentos de Transporte 11 000,00 €          -  €                   -  €                   -  €                      11 000,00 €          

 Equipamentos Administrativos 107 838,82 €        3 134,27 €           18 943,43 €          -  €                      92 029,66 €          

 Outros Activos Fixos Tangíveis 4 579,00 €           -  €                   -  €                   -  €                      4 579,00 €           

 Investimentos em Curso -  €                   -  €                   -  €                   -  €                      -  €                   

406 783,23 €        3 134,27 €           21 439,95 €          -  €                      388 477,55 €        

 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS:

 Edifícios e Outras Construções 65 391,65 €          7 432,66 €           2 496,52 €           -  €                      70 327,79 €          

 Equipamentos Básicos 128 199,85 €        1 350,94 €           -  €                   -  €                      129 550,79 €        

 Equipamentos de Transporte 11 000,00 €          -  €                   -  €                   -  €                      11 000,00 €          

 Equipamentos Administrativos 97 012,69 €          4 190,19 €           18 943,43 €          -  €                      82 259,45 €          

 Outros Activos Fixos Tangíveis 816,88 €              572,38 €              -  €                   -  €                      1 389,26 €           

302 421,07 €        13 546,17 €          21 439,95 €          -  €                      294 527,29 €        

Quantia escriturada Activos Fixos Tangíveis 93 950,26 €          
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A Entidade não é detentora de qualquer bem da natureza referida. 

 

4.2 Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos 

a) Existência e quantias de restrições de titularidade de ativos fixos tangíveis que sejam dados como 
garantia de passivos 

Não existe qualquer restrição à titularidade dos ativos fixos tangíveis detidos, nomeadamente decorrente 
de garantia prestada a passivos. 
A FEDESPAB exerce a sua atividade em instalações cedidas pela Junta de Freguesia de Paços de Brandão 
ao abrigo de um contrato de comodato gratuito para manter em funcionamento estabelecimentos de 
ensino ou outros organismos de formação e prestação de serviços titulados pela FEDESPAB, com vista ao 
desenvolvimento de atividades de ensino, de educação, de cultura, de formação profissional, de 
investigação científica, de desenvolvimento experimental, de inovação tecnológica e de prestação de 
serviços à comunidade, sendo válido enquanto a FEDESPAB prosseguir os seus fins estatutários. No fim do 
contrato de comodato, as instalações cedidas ao abrigo do contrato de comodato e suas benfeitorias 
serão restituídos à comodante. 
 

b) Quantia de compromissos contratuais para aquisição de ativos fixos tangíveis 

Não existe qualquer compromisso contratual para aquisição de ativos fixos tangíveis.  

 

4.3 Se os itens do ativo fixo tangível forem expressos por quantias revalorizadas, deve ser divulgado o 
seguinte 

Os itens do ativo fixo tangível não foram sujeitos a qualquer processo de revalorização. 

 

5. ATIVOS INTANGÍVEIS 
 
5.1 Divulgações para cada classe de ativos intangíveis, distinguindo entre os ativos intangíveis gerados 

internamente e outros ativos intangíveis 

a) Se as vidas úteis são indefinidas ou finitas, os métodos e as correspondentes taxas de amortização 
usadas, bem como as razões que apoiam a avaliação de uma vida útil indefinida 

Conforme descrito na nota 3.1.9. 
 

b) Explicação das situações excecionais em que se justifique a não utilização do prazo máximo de 10 anos 
para a amortização dos ativos intangíveis com vidas úteis indefinidas 

Conforme descrito na nota 3.1.9. 
 

c) Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as 
revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras 
alterações 

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início 
e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações, as amortizações e 
outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 
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5.2 Divulgações sobre restrições, garantias e compromissos 

Não existe qualquer restrição à titularidade, garantia ou compromisso com ativos intangíveis. 

 

6. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 

6.1 Indicação da quantia de custos de empréstimos obtidos capitalizada durante o período, discriminada 
por naturezas de ativos que se qualificam. 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos no período em que 
são incorridos. Nos períodos em relato, não houve quaisquer quantias de custos de empréstimos que tivessem 
sido capitalizadas. 

 

7. INVENTÁRIOS 

A Entidade não possui quaisquer inventários a reconhecer atendendo à atividade exercida. 

RUBRICAS - 2020 SALDO INICIAL AQUIS./ DOTAÇ. ABATES SALDO FINAL

 INVESTIMENTOS:
 - Despesas de Investigação 23 500,00 €         -  €                  -  €                  23 500,00 €         

 - Reconhecimento Fedespab 13 530,00 €         -  €                  -  €                  13 530,00 €         

37 030,00 €         -  €                  -  €                  37 030,00 €         

 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS:
 - Despesas de Investigação 12 300,00 €         4 700,00 €          -  €                  17 000,00 €         

 - Reconhecimento Fedespab 2 706,00 €          1 353,00 €          -  €                  4 059,00 €          

15 006,00 €         6 053,00 €          -  €                  21 059,00 €         

Quantia escriturada Activos Intangíveis 15 971,00 €         

RUBRICAS - 2019 SALDO INICIAL AQUIS./ DOTAÇ. ABATES SALDO FINAL

 INVESTIMENTOS:
 - Despesas de Investigação 23 500,00 €         -  €                  -  €                  23 500,00 €         

 - Reconhecimento Fedespab 13 530,00 €         -  €                  -  €                  13 530,00 €         

37 030,00 €         -  €                  -  €                  37 030,00 €         

 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS:
 - Despesas de Investigação 7 600,00 €          4 700,00 €          -  €                  12 300,00 €         

 - Reconhecimento Fedespab 1 353,00 €          1 353,00 €          -  €                  2 706,00 €          

8 953,00 €          6 053,00 €          -  €                  15 006,00 €         

Quantia escriturada Activos Intangíveis 22 024,00 €         
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8. RENDIMENTOS E GASTOS 

8.1 Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para 
determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços 
decorrentes da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos. 

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade 
obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos. O 
montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as contingências relativas a 
uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas estimativas em resultados históricos, 
considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo. 

Os rendimentos são reconhecidos na data da prestação dos serviços. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em consideração o montante em 
dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.  

 

8.2 Quantia e natureza de elementos isolados de rendimentos ou dos gastos cuja dimensão ou incidência 
sejam excecionais 

Nos períodos em relato não foram reconhecidos rendimentos ou gastos cuja dimensão ou incidência sejam 
excecionais. 

 

8.3 Réditos 

 

 

8.4 Outros rendimentos 

 

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - ANO DE 2020: MERC. INTERNO MERC. 
INTRACOM.

MERC. 
EXTERNO

TOTAIS

Vendas de Mercadorias e Produtos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vendas de Subprodutos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestações de Serviços 139 160,79 € 0,00 € 0,00 € 139 160,79 €

TOTAL DE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 139 160,79 € 0,00 € 0,00 € 139 160,79 €

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS - ANO DE 2019 MERC. INTERNO MERC. 
INTRACOM.

MERC. 
EXTERNO

TOTAIS

Vendas de Mercadorias e Produtos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Vendas de Subprodutos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Prestações de Serviços 177 959,10 € 0,00 € 0,00 € 177 959,10 €

TOTAL DE VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 177 959,10 € 0,00 € 0,00 € 177 959,10 €

% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

 OUTROS RENDIMENTOS 2020 2019

Reembolso de encargos 451,06 € 921,98 €

Outros Rendimentos 0,00 € 0,00 €

TOTAL 451,06 € 921,98 €



 

FEDESPAB - ANO 2020 
 

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO 
NIPC/NIF 502424451, constituída por escritura outorgada em 13 de junho de 1989 
Avenida Escolar, nº 190, 4535-525 Paços de Brandão 

 

9. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 

9.1 Reconciliação, para cada classe de provisões, da quantia escriturada no início e no fim do período que 
mostre os aumentos, as reduções e as reversões 
 
A Direção informa que não houve constituição de provisões para os passivos contingentes apresentados 
no ponto seguinte, por não ser possível, à data, estimar com fiabilidade do eventual passivo a incorrer, e 
se estimar ser mais provável que não ocorram saídas de recursos.  
 
 

9.2 Breve descrição da natureza e quantia de cada classe de passivos contingentes à data do balanço 

Decorrente do encerramento da unidade de ensino superior (ISPAB) tutelada pela FEDESPAB, que 
ocorrerá até 31-Dezembro-2021, poderá a Entidade ter que dispensar parte dos seus colaboradores 
docentes. Não foi reconhecida nenhuma provisão para este passivo contingente, uma vez que à data 
deste relatório ainda não era possível quantificar qual o seu o montante e o número de colaboradores 
envolvidos.  
 

 

 
10. SUBSÍDIOS E OUTROS APOIOS DAS ENTIDADES PÚBLICAS 

10.1 Bases de mensuração 
 

Os subsídios, incluindo os não monetários, são reconhecidos quando existe segurança de que sejam 
recebidos e cumpridas as condições exigidas para a sua concessão. 
Os subsídios à exploração, relacionados com rendimentos, são reconhecidos na demonstração dos 
resultados, no período a que respeitam os respetivos rendimentos e na parte proporcional dos gastos 
suportados. 
Os subsídios ao investimento não reembolsáveis para financiamento de ativos tangíveis e intangíveis são 
registados no fundo patrimonial e reconhecidos na demonstração dos resultados, proporcionalmente às 
depreciações / amortizações respetivas dos bens subsidiados. 

 
 
10.2 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as 

reduções dos subsídios das entidades públicas reconhecidos nos fundos patrimoniais 
 

Nos períodos em relato não existiram subsídios que, pela sua natureza, devam ser reconhecidos nos 
fundos patrimoniais. 
 

 
10.3 Subsídios à exploração 
 

Os valores relativos a subsídios à exploração referentes aos períodos de 2019 e de 2020 são os 
seguintes: 

 

 

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 2020 2019

Subsídios do Estado 653 927,75 € 631 347,31 €

Subsídios de outras entidades 11 621,96 € 34 245,00 €

TOTAL 665 549,71 € 665 592,31 €
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11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

11.1 Bases de mensuração e políticas contabilísticas relevantes para a compreensão das demonstrações 
financeiras, utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros 

 
Conforme descrito na nota 3.1.10. 
 
 
11.2 Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e as 

reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica dos fundos patrimoniais 
 

 
 
A variação ocorrida no período resulta da distribuição dos resultados líquidos apurados no período transato, 
conforme decorre da deliberação da assembleia geral, nos exatos termos propostos pela Direção. 
 

 
11.3 Quantia escriturada de ativos financeiros dados em garantia, penhor ou promessa de penhor e termos 

e condições relativos à garantia, penhor ou promessa de penhor 
 
Não existem ativos financeiros dados em garantis, penhor ou promessa de penhor. 

 
 

11.4 Dívidas à entidade reconhecidas à data do balanço: 
 

 
a) Estado e Outros Entes Públicos 

 

 
 

 
b) Créditos a receber 

 

 
 

FUNDOS PATRIMONIAIS FUNDOS
RESULTADOS 

TRANSITADOS

RESULTADO LIQ. 

PERIODO
TOTAL

 Posição no Inicio do Período de 2020 49 880,00 € 233 016,15 € 26 843,72 € 309 739,87 €

 Alterações no Período: 0

 - Outras Alterações Reconhecidas nos Fundos Patrim. 0,00 € 26 843,72 € -26 843,72 € 0,00 €

49 880,00 € 259 859,87 € 0,00 € 309 739,87 €

 Resultado Líquido do Período 38 098,14 € 38 098,14 €

 Resultado Integral 38 098,14 € 38 098,14 €

 Posição no Fim do Período de 2020 49 880,00 € 259 859,87 € 38 098,14 € 347 838,01 €

ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 31-Dez-2020 31-Dez-2019

Activo:

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas  (IRC) 0,00 € 1 964,55 €

Imposto sobre o Valor Acrescentado  (IVA) 1 019,97 € 0,00 €

Outros Impostos e Taxas 0,00 € 0,00 €

TOTAL ATIVO 1 019,97 € 1 964,55 €

                  31-Dezembro-2020                   31-Dezembro-2019

Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Devedores por Acréscimo de Rendimentos -  €                 158 552,94 €      -  €               116 524,98 €    

Clientes / Alunos -  €                 1 259,66 €         -  €               4 151,25 €       

TOTAL -  €               159 812,60 €   -  €             120 676,23 € 

CRÉDITOS A RECEBER
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c) Diferimentos 

 

 
 
 
11.5 Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço 

 
a) Fornecedores 

 

 

b) Estado e Outros Entes Públicos 

 

 

c) Financiamentos Obtidos 

 

 

d) Diferimentos 

 

DIFERIMENTOS 31-Dez-2020 31-Dez-2019

Diferimentos (Activos):

Seguros 1 754,15 € 0,00 €

Outros gastos a reconhecer 1 016,80 € 0,00 €

SUBTOTAL 2 770,95 € 0,00 €

 FORNECEDORES 31-Dez-2020 31-Dez-2019

Fornecedores conta corrente 6 744,05 € 11 491,32 €

Fornecedores em recepção e conferência 0,00 € 0,00 €

TOTAL 6 744,05 € 11 491,32 €

ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 31-Dez-2020 31-Dez-2019

Passivo:

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas  (IRC) 1 122,42 € 0,00 €

Imposto sobre o Valor Acrescentado  (IVA) 0,00 € 879,75 €

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  (IRS) 1 750,00 € 2 579,50 €

Segurança Social e CGA  7 207,99 € 7 808,33 €

Outros Impostos e Taxas  0,00 € 0,00 €

TOTAL PASSIVO 10 080,41 € 11 267,58 €

                  31-Dezembro-2020                   31-Dezembro-2019

Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Empréstimos Bancários de Médio/Longo Prazo -  €                 -  €                 -  €               -  €               

Contas Caucionadas/Livranças -  €                 -  €                 -  €               -  €               

Descobertos Bancários Contratados -  €                 -  €                 -  €               -  €               

Outros Empréstimos Obtidos -  €                 -  €                 -  €               -  €               

TOTAL -  €               -  €               -  €             -  €             

FINANCIAMENTOS OBTIDOS

DIFERIMENTOS 31-Dez-2020 31-Dez-2019

Diferimentos (Passivos):

Outros rendimentos a reconhecer (Propinas) 0,00 € 0,00 €

Outros rendimentos a reconhecer 0,00 € 0,00 €

SUBTOTAL 0,00 € 0,00 €
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e) Outros Passivos Correntes 

 

 

 
12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

12.1 Número médio de empregados durante o período a que se referem as demonstrações financeiras e 
número de membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão e alterações no 
mesmo período ocorridas 

 
Em 31-Dezembro-2019 a FEDESPAB tinha ao seu serviço 33 colaboradores: 8 funcionários e 25 docentes. 
 
Em 31-Dezembro-2020 a FEDESPAB tinha ao seu serviço 32 colaboradores: 8 funcionários e 24 docentes. 
 
Os membros dos Órgãos Sociais são 11, quer em 2019, quer em 2020: 
7 membros da Direção, 3 membros da Mesa da Assembleia Geral e 1 Fiscal Único.  

 

A repartição dos Gastos com o Pessoal nos períodos findos em 31-Dezembro-2020 e 31-Dezembro-2019, foi a 

seguinte: 

 
 
 
 

12.2 Compromissos existentes em matéria de pensões 
 
Nada a divulgar. 

 
 

12.3 Membros dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão: 
a) Quantias dos adiantamentos e dos créditos concedidos, taxas de juro, principais condições e 

quantias reembolsadas, amortizadas ou objeto de renúncia 
 
Nada a divulgar. 
 

b) Compromissos assumidos em seu nome a título de garantias de qualquer natureza, e quantia 
global para cada categoria 

                  31-Dezembro-2020                   31-Dezembro-2019

Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente

Credores por Acréscimos de Gastos:
-     Remunerações a liquidar -  €                 33 815,40 €       -  €               24 618,68 €     
-     Honorários -  €                 1 283,80 €         -  €               -  €               
-     Subsídios a liquidar -  €                 3 626,50 €         -  €               -  €               
-     Outros -  €                 3 062,83 €         -  €               -  €               

 
TOTAL -  €               41 788,53 €     -  €             24 618,68 €   

OUTROS PASSIVOS CORRENTES

 GASTOS COM O PESSOAL 2020 2019

Remunerações dos Orgãos Sociais 0,00 € 0,00 €

Remunerações do Pessoal 333 722,02 € 362 138,11 €

Encargos sobre Remunerações 73 923,00 € 79 566,57 €

TOTAL 407 645,02 € 441 704,68 €
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Nada a divulgar. 

 
 

c) Remunerações dos órgãos de administração, de direção ou de supervisão 
 
Nada a divulgar. 

 
13. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

13.1 Natureza e efeitos financeiros dos eventos materiais surgidos após a data do balanço, não refletidos 
na demonstração de resultados nem no balanço 

 

13.2 Autorização para emissão 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela Direção e 
autorizadas para emissão em 2 de Março de 2021, sendo opinião da Direção que estas demonstrações financeiras 
refletem de forma verdadeira e apropriada as operações bem como a sua posição e performance financeira, o 
desempenho e fluxos de caixa da Entidade. 

Os associados podem deliberar nomeadamente, que se proceda à elaboração total de novas contas ou à reforma, 

em pontos concretos, das apresentadas.  

 

13.3 Atualização da divulgação acerca de condições à data do balanço 

Entre a data de reporte das Demonstrações Financeiras, especificamente 31/12/2020, e a data de autorização para 
a sua emissão, não ocorreram factos relevantes que justifiquem divulgações ou alterações às Demonstrações 
Financeiras do período. 

 

13.4 Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos 

O surto pandémico provocado pela COVID-19, que decorre desde os primeiros meses de 2020, acrescenta 
dificuldade em perspetivar a evolução futura de curto prazo da economia em geral e dos seus efeitos na 
Instituição. Apesar de, até à data, não se terem verificado impactos materiais na sua atividade, a Entidade está a 
acompanhar a evolução da situação do vírus Covid-19, tanto a nível nacional como global, com vista a tomar 
atempadamente as medidas que se afigurem necessárias para minimizar o impacto do vírus Covid-19 na sua 
atividade, visando: 

i. Salvaguardar a vida e a saúde dos Colaboradores e Utentes (alunos) através de aconselhamento preventivo 
eficaz sobre cuidados de saúde e disponibilização de informação e meios de proteção adequados; 

ii. Preparar a resposta operacional adequada e manter os serviços em funcionamento; e 

iii. Minimizar os efeitos de uma eventual interrupção das atividades laborais e letivas e, caso tal se verifique, 
preparar o rápido restabelecimento do normal funcionamento da atividade. 

Dada a escassa informação existente até ao momento, sobre a severidade e duração, quer da epidemia quer das 
medidas preventivas que os Governos possam vir a tomar, à data deste relatório, é extremamente difícil 
quantificar, com um razoável grau de confiança, quaisquer impactos financeiros, sendo que a gestão irá continuar 
a monitorizar a ameaça e as suas implicações na atividade da Entidade. 
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Dada a incerteza quer quanto ao período de duração da pandemia COVID-19 quer quanto ao seu impacto na 
economia global, a Direção não consegue antecipar totalmente o impacto destes acontecimentos nas suas 
demonstrações financeiras. No entanto, em resultado da avaliação efetuada, a Direção da FEDESPAB está muito 
atenta a todo o desenvolvimento e a trabalhar na implementação de medidas que tentam mitigar todos os 
potenciais impactos negativos desta situação, assegurando que a Entidade dispõe de recursos adequados para 
manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado 
o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras, em 31 de 
dezembro de 2020. 

Exceto quanto ao referido anteriormente, entre a data do balanço e a data de autorização para emissão das 
demonstrações financeiras não foram recebidas quaisquer informações acerca de condições que existiam à data 
de Balanço, pelo que não foram efetuados ajustamentos das quantias reconhecidas nas presentes demonstrações 
financeiras e ou divulgações no presente anexo. 

 
14. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS 

14.1 Dívidas em mora ao estado 

A FEDESPAB não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de 
novembro. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da 
FEDESPAB perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados. 

 

14.2 Honorários do Revisor Oficial de Contas 

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas para o período de 2020 foram de 2.520,00€, acrescidos de 
IVA à taxa normal, respeitando aos serviços prestados de certificação legal das contas. 

 
15. OUTRAS DIVULGAÇÕES 

 
15.1 Outras divulgações consideradas relevantes para melhor compreensão da posição financeira e dos 

resultados 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes 
informações: 

 

a) Caixa e Depósitos Bancários 

Os valores em depósitos bancários e caixa encontram-se totalmente disponíveis sendo a sua decomposição no 
final de cada um dos períodos a seguinte: 

CAIXA E DEPÓSITOS 
BANCÁRIOS 

     31-Dez-2020        31-Dez-2019 

   

Caixa           218,34 €                336,45 € 

Depósitos à Ordem     142.142,91 € 117.234,62 € 

TOTAL   142.361,25 €       117.571,07 € 
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b) Fornecimentos e Serviços Externos 

A repartição dos Fornecimentos e Serviços Externos nos períodos findos em 31-Dezembro-2020 e 31-Dezembro-
2019, foi a seguinte: 

 

 

c) Outros Gastos 

A repartição dos Outros Gastos nos períodos findos em 31-Dezembro-2020 e 31-Dezembro-2019, foi a seguinte: 

 

 
d) Resultados Financeiros 

 

 
 
 

e) Imposto sobre o rendimento 
 

 
 
 

 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2020 2019

Subcontratos 0,00 € 0,00 €

Serviços Especializados 96 031,81 € 77 357,85 €

Materiais 9 302,77 € 16 981,93 €

Energia e Fluídos 38 251,73 € 39 853,58 €

Deslocações, Estadas e Transportes 1 345,15 € 8 889,17 €

Serviços Diversos 183 062,00 € 209 812,10 €

Outros 0,00 € 0,00 €

TOTAL 327 993,46 € 352 894,63 €

 OUTROS GASTOS 2020 2019

Impostos 43,16 € 0,00 €

Descontos de Pronto Pagamento Concedidos 0,00 € 0,00 €

Quotizações 1 098,00 € 1 150,00 €

Outros Gastos 7 791,94 € 565,91 €

TOTAL 8 933,10 € 1 715,91 €

 RESULTADOS FINANCEIROS 2020 2019

Juros e Rendimentos Similares Obtidos:

Juros Obtidos 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Juros e Gastos Similares Suportados:

Juros Suportados 0,00 € 0,00 €

Outros Gastos e perdas de Financiamento 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Resultados Financeiros 0,00 € 0,00 €

 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 2020 2019

Imposto sobre o rendimento

Imposto corrente 3 407,17 € 1 715,28 €

Imposto diferido

                                    -   Activos por impostos diferidos 0,00 € 0,00 €

                                      -   Passivos por impostos diferidos 0,00 € 0,00 €

TOTAL 3 407,17 € 1 715,28 €



 

FEDESPAB - ANO 2020 
 

FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO 
NIPC/NIF 502424451, constituída por escritura outorgada em 13 de junho de 1989 
Avenida Escolar, nº 190, 4535-525 Paços de Brandão 

f) Proposta de aplicação de resultados 

Na sequência do Relatório de Gestão apresentado pela Direção, é colocada à apreciação dos associados, a 
proposta de distribuição dos resultados líquidos apurados no exercício findo em 31 de Dezembro de 2020, no valor 
de 38.098,14 euros, nos termos da qual se propõe a transferência daqueles resultados para Resultados 
Transitados. 

 
Paços de Brandão, 2 de Março de 2021 

O Contabilista Certificado, 
 

A Direção, 

   

   
________________________________________ 

 
__________________________________________ 

Joaquim Malta Pinto de Sá 
 

Ana Mafalda Moreira Rodrigues Rola (Presidente) 

   

   
  

__________________________________________ 

  
Sónia Diana Rola Marques (Vice-presidente) 

   

   
  

__________________________________________ 

  
Rita Micaela Ribeiro Marques (Vogal) 
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RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de FEDESPAB - ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E 
DESENVOLVIMENTO DE PAÇOS DE BRANDÃO (a Entidade), que compreendem o balanço em 31 de 
dezembro de 2020 (que evidencia um total de 406.451,00 euros e um total de fundos patrimoniais de 
347.838,01 euros, incluindo um resultado líquido de 38.098,14 euros), a demonstração dos resultados por 
naturezas, a demonstração das alterações nos fundos patrimoniais, a demonstração de fluxos de caixa 
relativas ao ano findo naquela data, e o anexo que inclui um resumo das políticas contabilísticas 
significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais, 
de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo 
adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística. 

Bases para a opinião 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas 
e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos 
termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os 
demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar 
uma base para a nossa opinião. 

Ênfase 

Os desenvolvimentos resultantes da pandemia de COVID-19 têm um impacto significativo na sociedade 
como um todo, aumentando a incerteza sobre o desempenho operacional e financeiro das organizações. 
Conforme descrito no Relatório de Gestão e no Anexo, nomeadamente na alínea c), da nota 3.1.16. e na 
nota 13.4., a Entidade tem vindo a acompanhar e a adotar diversas medidas para fazer face aos impactos 
decorrentes daquela pandemia, nomeadamente com vista a assegurar as suas necessidades de 
financiamento de curto prazo, bem como a tomar medidas para proteger a saúde e segurança dos 
colaboradores. Embora a Entidade não tenha disponível, a esta data, informação precisa para proceder 
à avaliação e quantificação dos impactos, diretos e indiretos, desta pandemia, a mesma entende que, 
com base nas medidas tomadas e no seu acompanhamento, é adequado o uso do pressuposto da 
continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras do ano findo em 31 de 
dezembro de 2020. 

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria. 

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras  

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras de acordo com a Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de 
Normalização Contabilística; 

- elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de 
demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devidas a fraude ou a erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, 
as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras 
como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou a erro, e emitir um relatório onde 
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conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de 
que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando 
exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou 
conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores 
tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a 
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos, 
e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a 
nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco 
de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, 
falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber 
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma 
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma 
Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não Lucrativo adotada em Portugal 
através do Sistema de Normalização Contabilística; 

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com 
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 
Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, 
devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas 
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa 
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. 
Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas 
atividades; 

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as 
divulgações, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Não 
Lucrativo adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; e 

- comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário 
planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência 
significativa de controlo interno identificada durante a auditoria. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório 
de gestão com as demonstrações financeiras. 

 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES 

Sobre o relatório de gestão 

Em nossa opinião, o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares 
aplicáveis em vigor e a informação nele constante é coerente com as demonstrações financeiras 
auditadas, não tendo sido identificadas incorreções materiais.  

 

S. João da Madeira, 26 de março de 2021. 

Atenciosamente, 

VIEIRA, BASTOS & ASSOCIADO, SROC, LDA 
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 273 

representada por:  
 
 

_________________________________________________ 
NELSON RODRIGUES DE BASTOS 

Revisor Oficial de Contas n.º 1302 


