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[Capa]
Ficha Técnica:

[slogan]
RGC 2015 - No casting da Hospitalidade.
A evidente concorrência atualmente vivida entre as organizações do 3º sector e a visível dificuldade de
proceder a uma gestão sustentável tem determinado o encerramento de diversos projetos sociais
relevantes para o quotidiano de muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Para a Fundação, no
ano de 2015 o tema da sustentabilidade interna continua a marcar o curso das atividades que, a par das
restantes preocupações estratégicas, ocupou boa parte do esforço da equipa. Sempre em atitude de
procura de melhores resultados, promoveram-se eventos de média dimensão e de articulação com
entidades culturais prevendo possíveis iniciativas no próximo ano. Preparou-se a abertura de novas
delegações, segundo a estratégia de proximidade local aos atuais benfeitores e criaram-se ideias de
respostas alinhadas com a matriz institucional.
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[Índice]
[na lateral] ...sobre a Sustentabilidade
... é ainda uma das principais preocupações da Fundação. Naturalmente dependente dos fatores que
interferem nas suas receitas, a sustentabilidade interna revela-se um equilíbrio difícil de alcançar (e
manter). Sentiu-se a incapacidade em quantificar os ganhos insensíveis de médio e longo prazo das
ações de promoção que contribuem para ganhos de notoriedade. Mantemos a política de separação
entre receitas e donativos: duas origens de financiamento com finalidades diferentes e não
contamináveis.

Fundraising – o desafio de angariar melhor para ajudar mais!
Tal como nos anos anteriores, temos vindo progressivamente e em acordo com a estratégia institucional
delineada, a aumentar o número de ações de angariação de fundos assumindo-a como atividade central
da Fundação. Divulgamos o trabalho dos Irmãos de S. João de Deus em todos os centros nacionais, em
todos os “palcos” a que acedemos e mantemos a política institucional de entrega total do valor dos
donativos recolhidos, conforme a vontade do benfeitor.

Be There! Intervenção Social - criativos na presença da Hospitalidade
As iniciativas sociais desenvolvidas pela Fundação são já uma referência para os benfeitores e amigos
das causas dos Irmãos de S. João de Deus. Os programas sociais Ferro de Soldar, Good4All, Somos
por Si (também o seu derivado, SPS Mais perto de Si – no distrito da Guarda) e Academia da Memória
desempenharam a sua função de presença efetiva junto das comunidades e assumiram-se como marcas
indispensáveis na construção da notoriedade institucional. Preparam-se para os próximos anos outras
iniciativas sociais, agora com ligação mais estreita ao tema da saúde mental.

Support Yourself – negócios sociais de suporte à sustentabilidade
No âmbito dos fins estatutários, mantemos a promoção de atividades de pequena dimensão económica,
direcionadas unicamente para suporte financeiro às necessidades estruturais da Fundação, mantendo a
sua dimensão solidária. SPACE4U – Cowork Solidário e ATRIUM HOSPITALIDADE – Residência
Universitária Solidária são, a par dos restantes SERVIÇOS SOLIDÀRIOS, as iniciativas de rentabilidade
social com maior destaque e cuja continuidade é fundamental na manutenção da sustentabilidade
interna.

Representativity – a visibilidade da Hospitalidade
A capacidade de contribuir ativamente para a divulgação institucional sentiu este ano um incremento
importante. Neste ano a Fundação construiu um novo website e iniciou no final do ano uma colaboração
estreita com o Instituto S. João de Deus. Construíram-se metodologias de gestão das redes sociais dos
vários projetos e programas sociais e de atualização da informação. Continuámos a promover, participar
e organizar eventos e iniciativas diversas de sensibilização e partilha de competências e conhecimentos,
de forma autónoma ou em parceria com outros atores sociais.
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Highlights
Eventos Culturais Solidários
Em Março foi possível realizar o primeiro grande evento solidário da Fundação na Casa do Alentejo em
Lisboa, denominado “Fado e Alentejo” a favor do Hospital de S. João Deus em Montemor-o-Novo.
Estiveram presentes cerca de 250 pessoas entre os quais diversas figuras públicas do campo político,
artístico e social. Por termos sido escolhidos como entidade beneficiária pela Companhia Nacional de
Bailado, foi possível usufruir da iniciativa Ensaio Solidário no Teatro Camões, no Parque das Nações. O
bailado clássico “Giselle” ocorreu em Abril e a ele assistiram cerca de 220 pessoas que contribuíram com
a aquisição de bilhetes solidários, a favor do Centro de Saúde Mental S. João de Deus em Moçambique.

2ª Missão Hospitaleira “S. João de Deus pelo Mundo”.
Em alinhamento com a estratégia de alargamento da marca S. João de Deus, visitámos a comunidade
de Paris no intuito de apresentar o “Programa Somos por Si, Somos por Portugal”. Estabelecemos
parceria com a Província Francesa da OH e com associações locais para futuras iniciativas. Está
atualmente em modo standby a fim de se concretizarem alguns esclarecimentos de ordem jurídica e
legais.

Lançamento de Prémio Literário “Mens Sana” – categoria conto.
Em Outubro foi lançado a primeira iniciativa de cariz literário. Contou com 70 participantes que enviaram
os seus contos baseados na sua leitura do tema “experiências de saúde mental”. Foram escolhidos 8
contos que farão parte de um livro a publicar pela editora “Livros de Ontem” através de crowdfunding e
que será posteriormente distribuído nas livrarias Fnac.

Mudança de Local da Delegação da GUARDA.
Com a fraca afluência de propostas de coworkers para o espaço e a disponibilidade de acolhimento da
Junta de Freguesia da Guarda, a delegação muda de localização em junho. Em março é aprovado o
“Programa Somos por Si, Mais Perto de Si” apoiado pela SIC Esperança e pelo LIDL, adquire-se uma
viatura de apoio e inicia-se o trabalho junto de diversas entidades em aldeias locais.

Visita Canónica Provincial
Em Setembro a Fundação recebeu a visita do Superior Provincial, Irmão Vítor Lameiras Monteiro, que
visitou as delegações de Lisboa e da Guarda. Nesta ocasião ficou decidido que a esfera de atuação
preferencial da Fundação será a aquisição de novos benfeitores e mecenas, deixando a gestão dos
contatos com benfeitores com ligações institucionais já estabelecidas.

Alteração aos Estatutos Institucionais
Decorrente da publicação da Lei-quadro das Fundações (Lei n.º 24/2012 de 9 de julho e a alteração a dia
10 de setembro na Lei n.º 150/2015) e da entrada em vigor do Estatuto Jurídico das IPSS com a
publicação do Decreto-Lei nº 172-A/2014, de 14 de Novembro, o Conselho de Administração entregou à
Instituidora a proposta de alteração aos atuais estatutos.
.

Relatório de Gestão e Contas’2015
(documento para produção de versão gráfica)
[versão validada pelo C. Administração que aguarda parecer do C. Fiscal
e subsequente deliberação da Assembleia de Curadores]

Principais Indicadores de Atividade (síntese)
Indicador
N.º de delegações

2013

2014

2015

2

2

3

Var. entre ano 2014 e o anterior
(%)
6%

Var. entre ano 2015 e o
anterior (%)
3%

-14%

28%

Nº de novos benfeitores

1056%

163%

Nº de causas apoiadas

-20%

0%

Indicador
Nº total de contactos
N.º total de benfeitores ativos

Indicador

Var. entre ano 2014 e o
anterior (%)

Var. entre ano 2015 e o
anterior (%)

Valor total angariado no ano

2%

90%

N.º total de donativos recebidos

-2%

50%

Indicador
N.º de Heranças/Legados

Var. entre ano 2014 e o anterior
(%)
-100%

Var. entre ano 2015 e o
anterior (%)
0%

0%

200%

Nº de eventos de Fundraising
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A Fundação S. João de Deus
Enquadramento Institucional
A Fundação S. João de Deus foi instituída, no âmbito dos seus estatutos, para promover, coordenar e
patrocinar a investigação, a formação, a assistência e a cooperação nas áreas da saúde, da integração
social e comunitária, do desenvolvimento humano e do melhoramento da prevenção, assistência e
reabilitação dos doentes.
Ereta canonicamente a pedido da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus
(PPOHSJD), adquire personalidade jurídica civil como pessoa coletiva religiosa com a homologação dos
seus estatutos a 20 de Novembro de 2006 pela Conferência Episcopal Portuguesa, logo seguida, no
início de 2007, pela atribuição do Estado Português dos mesmos direitos e benefícios atribuídos às
Instituições Particulares de Solidariedade Social, acumula ainda o estatuto de pessoa coletiva de
1
utilidade pública . No ano seguinte e desde aí, tem sempre visto renovado o seu estatuto de ONGD pelo
trabalho que desenvolve no apoio às Missões da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira,
principalmente em Timor-Leste, Brasil e em Moçambique. É membro da Saint John of God Fundraising
Alliance, uma plataforma de cooperação internacional dinamizada pela Cúria Geral da Ordem
Hospitaleira (Roma), que reúne periodicamente com as instituições parceiras oriundas de países
europeus e com membros espalhados pelos 52 países de presença da Ordem Hospitaleira (OH).
A Fundação S. João de Deus iniciou o seu trabalho em 2007, em Lisboa (Campo Pequeno), onde
constituiu a sua primeira presença e lançou o Projeto “Inocentes de Guerra” de apoio a pessoas vítimas
de explosão de minas terrestre em Angola, programa concluído com sucesso em 2011 após múltiplos
esforços oficiais e diplomáticos junto do governo angolano. Dai em diante o seu papel concentrou-se no
apoio às presenças dos Irmãos de S. João de Deus em Missão, em Timor Leste, Brasil e em
Moçambique. Dos apoios recebidos (conforme as campanhas executadas), uma parte está também
reservada a favor dos vários centros assistenciais em Portugal dando resposta, sempre que possível,
aos pedidos dirigidos ou participando nas verbas atribuídas por outras entidades aos centros
assistenciais dos Irmãos de S. João de Deus.
A estreita relação de cooperação da Fundação S. João de Deus com as estruturas da Ordem, e em
especial com os centros assistenciais portugueses, em temas tão envolventes como a partilha mútua de
recursos ou a resposta emergente a necessidades pontuais, são sinais de uma forte marca identitária
que une as diversas instituições da PPOHSJD no que chamamos Família Hospitaleira de S. João de
Deus.
Com a nomeação do último e atual presidente em 2010, a Fundação clarifica a sua Missão Institucional e
define-a no âmbito do “apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma inovadora e
sustentada, promovendo a saúde mental e o envelhecimento ativo, ao estilo de São João de Deus”.

1

Na reunião de 12 de setembro de 2006 a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) aprova os Estatutos da
Fundação e comunica, em seguida a sua ereção às entidades oficiais com vista ao reconhecimento civil. Ao abrigo
da Portaria n.º 139/2007 de 27 de Janeiro, ficam dispensadas as organizações de dar nota da sua constituição em
publicação em diário da república, passando as declarações de registo a ser publicadas pela Direcção-Geral da
Segurança Social no sítio da Internet da Segurança Social - opção A Segurança Social/IPSS/IPSS registadas. A
declaração de registo da Fundação foi efetuada a 1 de Junho de 2007.
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Apesar do cenário de crise económica presente na Europa de forma mais evidente desde 2007, a partir
de 2010 procurou criar iniciativas de sustentabilidade institucional (fundou o primeiro espaço de cowork
em Portugal, cuja marca - SPACE4U, cowork solidário - pertence a uma IPSS) a par do seu
compromisso de total transparência e entrega, sem qualquer retenção destinada a suprir custos de
estrutura, da totalidade dos fundos recolhidos junto dos pouco mais de 5.600 benfeitores comprometidos
com as Obras dos Irmãos de S. João de Deus.
Apesar de ter iniciado em 2007 a emissão da sua publicação de angariação de fundos com uma tiragem
de 110.000 exemplares de regularidade mensal, abandonou pouco depois esta estratégia e em
alinhamento com o seu papel institucional e realidade financeira, desenvolve atualmente junto de
benfeitores e amigos, apenas duas campanhas anuais de angariação de fundos, por correio, com vista a
cumprir a sua missão. Para isso, mantém a publicação Gestos Solidários, num formato diferente daquele
que inicialmente foi construído, tendo vindo a estabelecer uma política de comunicação assente na
constância de informação utilizando as redes sociais e criando uma newsletter que é enviada todos os
meses para pouco mais de 23.500 contactos.
Tem desenvolvido diversos programas e projetos de apoio a populações vulneráveis, como o Programa
Ferro de Soldar - PFS - (reparações domésticas em domicílios carenciados) ou o Programa Somos por
Si (SPS), que acompanha pessoas idosas em situação de isolamento ou solidão, que junto das restantes
instituições do terreno têm primado pela diferença no carácter inovador das suas iniciativas e atividades.
Em 2012, em contraciclo com a tendência das restantes instituições públicas e privadas, abre uma
delegação na cidade da Guarda, que albergou um espaço de cowork orientado para a subsistência
interna. Desenvolve, em forte articulação com as instituições da região e num registo de proximidade
com os benfeitores locais, um programa de intervenção social na cidade e nas aldeias dos concelhos
limítrofes, denominado Somos Mais por Si, um produto derivado do Programa SPS. Este programa
ganhou ainda maior importância no estabelecimento de uma forte relação de proximidade com a GNR Comando da Guarda, que acompanhou os técnicos nas primeiras visitas às freguesias.
Perante a diversidade de iniciativas, projetos sociais e a multiplicidade visual de representações das
marcas criadas, foi assumida a necessidade de conferir uma imagem institucional representativa que
respondesse à diversidade de atuação que caracteriza ainda hoje a Fundação. Foram então alterados
todos os suportes digitais, logotipos e lettering ficando apenas os materiais já realizados, impressos
(estacionário) ou aplicados em outdoors, por razões de custos. Todos os restantes foram sendo
construídos já com o atual design gráfico. A página web (www.fsjd.pt) sofreu alterações profundas de
atualização de plataforma e de imagem, tendo sido também alterada a denominação digital (de
‘@fundacao-sjd.pt’ para ‘@fsjd.pt’).
Em 2014, por saída da gestora da delegação da GUARDA e com a sua substituição, em conjunto com a
aprovação de um financiamento para dinamização de um programa construído a partir das necessidades
institucionais locais, SOMOS POR SI, MAIS PERTO DE SI – financiado pelo Programa MAIS PARA
TODOS (LIDL/SIC ESPERANÇA), altera-se a estratégia de dinamização da delegação para a
intervenção junto da população idosa. A saída dos coworkers que estavam nesse espaço e a falta de
novas propostas de adesão determinaram esta mudança.
Também foi dado início à implementação do sistema de gestão da qualidade (SGQ) através do
referencial ISO 9001, ficando este numa fase de construção de procedimentos no final de 2014. Esta
implementação, difícil em todas as organizações, não encontrou na Fundação uma exceção em 2015.
Apesar dos resultados discretos são verificados alguns avanços, aproveitando as sinergias com
instituições de ensino parceiras no auxílio à construção dos procedimentos, procurando assim alcançar a
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aplicação do sistema na sua plenitude. Não está ainda definida a data para concretização do seu pedido
de certificação.

O ano de 2015...
Foi marcado pelo início da realização de um novo grupo de iniciativas que trabalharam as questões da
notoriedade e da divulgação institucional, concretizado em eventos com alguma dimensão. Foi realizado
em março o primeiro jantar de beneficência na Casa do Alentejo a favor do Hospital de Montemor com
um espetáculo de fado com o fadista Hélder Moutinho. Em Abril realizou-se um bailado clássico, Giselle,
pela companhia nacional de bailado, no Teatro Camões onde estiveram presentes 222 convidados.
Ainda durante este ano foi possível iniciar um ciclo, que se pretende de realização bianual, de produção
literária. A iniciativa denomina-se Mens Sana, trata das experiências e testemunhos de vivências de
saúde ou doença mental e é dirigida a novos escritores.
Este ano marca também a articulação com a sede do Instituto S. João de Deus para temas genéricos,
entre os quais, o apoio à (re)construção de página web institucional. Fica também orientado o scope de
atuação da relação da Fundação com benfeitores mais antigos e com forte relação com a instituição que,
para efeitos de melhor coordenação de esforços e cooperação entre instituições, se deverá cingir, tanto
quanto possível, à angariação e procura de novos contatos e novos benfeitores.

Recursos | Estrutura Física
A Fundação S. João de Deus tem como residência fiscal a mesma da sua instituidora (Rua S. Tomás de
Aquino, número 20, em Lisboa) e goza contratualmente da cedência graciosa de partes do edifício da
Avenida Júlio Dinis, número 23, em Lisboa, nomeadamente a sobreloja esquerda, o 1º andar esquerdo
(onde está localizada a sede administrativa e a delegação de Lisboa) e o 5º andar. Colabora com a
proprietária na conservação do edificado não apenas nas zonas que lhe estão confiadas, mas também
nos restantes espaços comuns e cumpre com as mesmas responsabilidades dos restantes inquilinos do
imóvel.
•
•
•
•
•
•

(Foto das Instalações de Lisboa)
(Foto das Instalações de Lisboa – SPACE4U)
(Foto das Instalações de Lisboa – ATRIUM HOSPITALIDADE)
(Foto das Instalações de VN Gaia – apartamento)
(Foto das Instalações da Guarda)
(Foto das Instalações de Évora)
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Recursos Humanos
Contando atualmente com número de colaboradores adequado à sua atividade, a Fundação reconhece a
importância do estabelecimento de linhas hierárquicas e de responsabilidade entre os seus
colaboradores, tendo definido o seu organograma.

Organograma
Assembleia de Curadores
(Presidente: Irmão Vitor Lameiras Monteiro)

Conselho Fiscal
(Presidente: Irmão Manuel Canês; Vogal:
Sónia Angelo; Vogal: Mário Ávila)

Conselho de Administração
(Presidente: Rui Ferreira Amaral; Vogal/Secretario:
Ana Cristina Camilo; Vogal/Tesoureiro: Pedro Mendes
Oliveira)

CEO
(Rui Ferreira Amaral)

Gestor do Voluntariado
(Sandra Silva)

CMS Comunicação e Marketing
Social
(Responsável: Rui Amaral)

Gestor da Qualidade, Higiene
e Segurança no Trabalho
(Sandra Silva)

SAF Serviços
Administrativos e Financeiros
(Responsável: Patricia Ramilo)

Técnico de
Comunicação
(a designar)
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PS Programas Sociais (Responsavel:
Sandra Silva)

Gestor Local - Lisboa
(Sandra Silva)

Gestor Local - Guarda
(a designar)

Técnico Proj. Ferro de
Soldar
(a designar)

Técnico Proj. Somos por
Si
(Patricia Morais)
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Equipa Executiva
A composição da equipa, que diariamente desenvolve trabalho direto, rege-se segundo o princípio da
melhor afetação de pessoas e das suas características e competências, aos desafios estratégicos
assumidos pela instituição e aos recursos financeiros disponíveis. Por isso mesmo, a Fundação mantém
um pequeno quadro de pessoal permanente/residente que responde, para a sua atual atividade, às
atuais necessidades e o qual é fundamental para a coesão do projeto estratégico e coerência
institucional
A contagem total de recursos humanos com relação laboral direta com a Fundação é, a 31 de Dezembro
de 2015, de 5 (cinco) colaboradores. A esta data, a Fundação tem 2 (dois) colaboradores efetivos no
seu quadro de pessoal sendo que destes um tem, entre outras, a responsabilidade de coordenação das
atividades da delegação de Lisboa e da Guarda.
Nº elementos / Delegação

RH/ Tipo de Vínculo

Lisboa

Guarda

Contrato sem termo

2

0

Contrato a Termo Certo

3

0

Medida IEFP - Estágio Emprego

0

0

Medida IEFP - Contrato Emprego Inserção

2

0

Prestação de Serviços

0

1

Programa de Reinserção Socioprofissional – ISJD

1

0

Prestação de Serviços / Serviços Especializados

0

1

Em 2015, contou com a colaboração de 32 voluntários que intervieram na dinamização de eventos
socioculturais e no apoio em pequenas reparações domésticas perfazendo 1695 horas. Mantivemos a
ligação às escolas profissionais que permitiram a integração de 4 estágios curriculares nas áreas de
informática e marketing.
Voluntariado

Estágios

Nº

Horas realizadas

Nº

Horas realizadas

Lisboa

28

1415

4

1620

Guarda

4

280

0

0
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Fundraising
O desafio de angariar melhor para ajudar mais!
Este é o principal desafio da Fundação desde a sua criação. As dificuldades sentidas na angariação de
fundos não são apenas resultado da crise económica ou da crescente concorrência presente entre as
instituições do terceiro sector, principalmente entre as que têm esta missão. No caso da Fundação, a
falta de notoriedade da instituição e do desconhecimento da Ordem Hospitaleira pelo público em geral
aliado ao tema pouco atrativo da saúde, mental criam as condições para um distanciamento que é já
sobejamente conhecido.
A Fundação está comprometida na construção, a longo prazo, de uma relação de confiança com os
benfeitores que vai conquistando o que dificilmente determinará um crescimento rápido, mas que com
certeza determinará resultados sustentados que perdurem no tempo. O ano de 2015 determinou aquilo
que acreditamos ser o “arranque” dos resultados financeiros que poderão, a médio prazo, cumprir a
missão de angariadora de fundos.
Aos dados de valor angariado faltará apenas ter um olhar sobre o apoio entregue a favor dos projetos de
intervenção social: seguindo a política de alinhamento com o tema da saúde mental, este ano tentámos
manter o número de projetos apoiados, procurando responder de forma adequada aos pedidos
recebidos e às necessidades identificados, e ao mesmo tempo manter a linha estratégica definida. O
Hospital de S, João de Deus em Montemor-o-Novo, teve lugar de destaque no primeiro evento de
beneficência realizado, mas não foram esquecidos as Missões em Timor e em Moçambique, a
cooperação com as organizações internacionais da Ordem Hospitaleira ou os projetos sociais internos,
pela sua importância estratégica.

Contactos, Doadores e Benfeitores
A atualização sistemática da Base de Dados de contactos com recurso a telefonemas não tem
apresentado os resultados esperados. Em média, apenas 1 em cada 10 telefonemas são atendidos e
destes apenas metade dos contatos estão disponíveis para atualizar os seus dados. Mantém-se o
registo de crescimento progressivo do número total de contatos e de benfeitores.

Política de Atribuição de Apoios
Perspetivando-se como futura instituição financiadora dos projetos da Província Portuguesa (PPOHSJD)
a Fundação prossegue ainda hoje esse esforço de consolidação da estratégia posta em marcha desde
2010, para aumento do número de benfeitores/doadores capazes de responder às propostas de
financiamento recebidas.

Página 11/40

Relatório de Gestão e Contas’2015
(documento para produção de versão gráfica)
[versão validada pelo C. Administração que aguarda parecer do C. Fiscal
e subsequente deliberação da Assembleia de Curadores]

Quanto ao processo de distribuição dos fundos recebidos, a Fundação prioriza o seu esforço de
angariação de fundos no respeito estrito da vontade expressa dos benfeitores; para as candidaturas
provenientes das Missões da Província Portuguesa; para as candidaturas dos Centros Assistenciais do
Instituto S. João de Deus; para as candidaturas provenientes dos parceiros de órgãos da Cúria Geral da
Ordem Hospitaleira; e por último, para resposta a pedidos de entidades externas nacionais ou
estrangeiras.

Apoios Atribuídos a Projetos
Reiteramos que no nosso esforço de angariação de fundos o respeito estrito da vontade expressa dos
benfeitores marca o destino dos projetos apoiados. Desta forma, a entrega dos donativos recebidos
segue esta mesma premissa.
Os seguintes 6 projetos/missões internacionais foram apoiados de 2013 a 2015, com 79.645,72€
distribuído segundo as necessidades conforme se descrimina no quadro abaixo.
Destacamos a campanha de apoio ao combate ao vírus Ébola, que apesar de ter ocorrido em 2014,
marcou muito a nossa atuação. A participação financeira e o total envolvimento das províncias da Ordem
Hospitaleira na criação de condições que permitissem a imediata intervenção e ajuda aos milhares de
vitimas e às suas famílias, permitiu que parte do sofrimento fosse coberto pela mão da Hospitalidade e
pelo trabalho de Irmãos e Colaboradores de S. João de Deus. Os irmãos religiosos e os colaboradores,
os primeiros a chegar à linha da frente de combate a este flagelo, e em que mesmo alguns acabaram por
perder a sua vida na assistência aos muitos doentes acorreram aos hospitais geridos pela Ordem
Hospitaleira na Serra Leoa e Libéria, e que não desistiram de estar ao seu lado até ao último momento
de vida, foram um exemplo de hospitalidade e de entrega aos necessitados.
Infelizmente todo o apoio de saúde que existia foi destruído e por isso mesmo, em Portugal, a Fundação
colocou um forte empenho na aquisição de fundos que pudessem ajudar a reabilitar os Hospitais no
serviço à população. A participação de todas as casas de saúde e de todos os colaboradores para esta
necessidade foram a melhor resposta que, nesta catástrofe, se poderia ter dado. Neste mesmo âmbito,
também os muitos benfeitores que se uniram a nós nesta missão, puderam tomar a sua parte na
participação da família de S. João de Deus.
Não dispondo de projetos internacionais geridos exclusivamente pela Fundação, em 2015 a Fundação
apoiou, enquanto ONGD, os seguintes projetos internacionais promovidos pela OH:

Moçambique
Brasil:
Timor-Leste:

Ghana

Libéria/Serra
Leoa
Bolívia

Projetos/Missões Internacionais

Financiamen
to 2013

Financiame
nto 2014

Financiam
ento 2015

Financiamento
Total

Centro de Saúde Mental - Nampula

4.150,50€

0,00€

11.529,03€

15.679,53€

13.437,50€

0,00€

0,00€

13.437,50€

690,00€

7.622,69€

9.943,00€

18.255,69€

1.067,00€

0,00€

0,00€

1.067,00€

Combate ao Vírus Ébola

0,00€

24.737,00€

934,00€

25.671,00€

Unidade de apoio à saúde

0,00€

0,00€

5.535,00€

5.535,00€

Projeto Casa da Hospitalidade
Centro de Apoio à Saúde /Formar e
Desenvolver
Construção de Centro de apoio à
Saúde
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Intervenções
realizadas/
pessoas
abrangidas

Projeto/Ação

Âmbito de Intervenção

População alvo

Centro de Saúde Mental -

Intervenção Social em saúde
mental junto da população
hospitalar

Jovens e famílias carenciadas
e/ou em situação de exclusão
social por doença mental
Jovens carenciados com elevado
rendimento escolar
População vitima do vírus Ébola
e vacinação/prevenção
Jovens com doença mental e
familiares cuidadores de pessoas
com doença mental aguda
Jovens carenciados com elevado
rendimento escolar
Jovens com doença mental e
familiares cuidadores de pessoas
com doença mental aguda

(Nampula – Moçambique)
Formar e Desenvolver (LaclubarDili-Timor-Leste)

Educação – material escolar

Combate do vírus Ébola

Reequipamento de Centro
Hospitalar

Unidade de apoio à saúde
(Cochabamba - Bolívia)

Reconstrução de estrutura
física

Formar e Desenvolver (LaclubarDili-Timor-Leste)

Apadrinhamento jovens
estudantes

Ghana

Reconstrução de estrutura
física

[11]

30
?
-

Também temos vindo a manter a atenção para com os projetos nacionais, em particular os que são
promovidos pelos centros assistenciais:
Projetos Nacionais

Financiamento
2013

ISJD | H S.
João de
Deus

Equipamento RX/Apoio ao
funcionamento

1.449,00€

ISJD | CS S.
Miguel

Ambulância adaptada

-

ISJD|CSSJD
Barcelos

Projeto CUIDANDO

-
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Financiamento
2015

Financiamento
Total

9.912,85€

11.361,85€

750,00€

0,00€

750,00€

2.496,00€

-

2.496,00€

Financiamento
2014
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Be There!: Intervenção Social
Criativos na presença da Hospitalidade
Os projetos sociais que são promovidos diretamente pela Fundação fazem parte da estratégia de
divulgação da marca “S. João de Deus” e da necessidade de criar uma presença de Hospitalidade em
locais onde a intervenção dos centros assistenciais é menos sentida, principalmente pela distância
geográfica). Criar e manter uma presença física com a finalidade de angariação de fundos necessita de
uma “âncora” justificativa para a comunidade dessa mesma presença. A decisão quanto ao âmbito
destas intervenções cinge-se sempre a áreas de atuação complementares às desenvolvidas pelo
Instituto S. João de Deus.
Os projetos SPACE4U - Cowork Solidário e Atrium HOSPITALIDADE - Residência Universitária Solidária
mantêm-se em linha com as suas diretrizes iniciais e desenvolvem atualmente um importante trabalho na
sustentabilidade da própria fundação. Apesar de se terem desenvolvido outros projetos sociais, são
apenas dois os programas de intervenção social em território nacional que se mantêm:
• Programa SOMOS POR SI - que integra todas as iniciativas ligadas ao combate à solidão e ao
isolamento social e promove atividades de promoção do envelhecimento ativo.
• Programa FERRO DE SOLDAR - que integra o anterior projeto Ferro de Soldar (pequenas
reparações em domicílios carenciados) e Armazém Social (recuperação de equipamentos
doados) e reúne agora outras iniciativas com vista à integração de pessoas com doença mental
nas suas atividades.
Reiteramos a nossa posição de que embora se desenvolvam no terreno ações ou projetos similares à
atuação de outras entidades (muitas delas parceiras da própria Fundação), a Fundação fá-lo na
consciência de que a existência de pessoas sem apoio, tornam a nossa intervenção pertinente e
necessária. E assim faremos enquanto as necessidades forem presentes ou até que a nossa intervenção
não seja necessária.

Projeto/ Ação

Âmbito de Intervenção

Destinatários

Ferro de Soldar

Reparações domésticas

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, residentes no
concelho de Lisboa

Somos por Si

Redução do isolamento social e solidão

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, residentes no
concelho de Lisboa

Somos por Si, Mais
Perto de Si

Redução do isolamento social e solidão

Academia da
Memória

Prevenção da saúde mental e promoção
de envelhecimento ativo

Pessoas, preferencialmente, com mais de 65 anos, em situação
de isolamento social e geográfico, residentes no concelho da
Guarda
Pessoas, preferencialmente, com mais de 65 anos, em situação
de isolamento social e geográfico, residentes no concelho de
Lisboa
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Support Yourself – negócios sociais
Suporte à sustentabilidade
A opção pela prestação de serviços solidários não é uma prática nova no seio das instituições do terceiro
sector. Aliás, desde os mais tradicionais “empréstimos” de equipamentos e viaturas às mais elaboradas
formas de prestação de serviços de consultoria estratégica, fiscal ou serviços, as Fundações, IPSS,
ONG’s ou apenas associações, estão atualmente profundamente empenhadas em alcançar a sua
independência económica por estas ou trilhando vias semelhantes.
O tema da sustentabilidade económica das organizações do terceiro sector funciona atualmente como
catalisador de inovação de meios de financiamento alternativos que determina, na verdade, um papel
muito relevante para estas organizações.
Também para a Fundação esta estratégia tem sido compensadora. As iniciativas SPACE4U e ATRIUM
HOSPITALIDADE, agora bem sólidas enquanto projeto social e ao mesmo tempo negócio social, formam
um quadro de sustentabilidade que permitem que a instituição tenha alcançado, embora sempre com
algum grau de oscilação, um estado de autossustentabilidade.

Negócios Sociais - Ajudar quando se está a comprar.
Negócio Social

Área/ Domínio de atividade

SPACE4U - Cowork Solidário (Lisboa e Guarda)

Empreendedorismo

Atrium Hospitalidade – Residência Universitária Solidária

Alojamento

Espaço Granada – Sala Multiusos

Eventos/ Serviços de bem-estar

Caminhos de S. João de Deus

Turismo religioso

Aluguer apartamento VN Gaia

Serviços de bem-estar
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Resultados
Execução de Principais Projetos em 2015
SPACE4U - COWORK SOLIDÁRIO | LISBOA

Promover o aluguer de espaços de trabalho partilhados por um preço justo, cujas receitas revertem a
favor dos projetos sociais da Fundação S. João de Deus

Objetivo (s)

Profissionais liberais, microempresas, PME’s, associações, todas as iniciativas de empreendedorismo,
individuais ou coletivas, independentemente do seu grau de maturação.

Destinatários

•
•
•
•
•
•

29 Postos de trabalho ocupados a 31 de Dezembro
Taxa de ocupação a 31 de Dezembro – 80,6%
N.º de coworkers anuais - 28
Taxa de rotatividade anual – 27,8% (saída de 2 empresas com 4 postos de trabalho,
respetivamente)
Autossustentabilidade da Fundação São João de Deus
Incremento de sinergias e parcerias entre empresas (17), instituições sociais/ associações (6) e
freelancers (5), em áreas tão diversas como a imobiliária, o turismo, advocacia, comunicação,
saúde mental, voluntariado, sem-abrigo, segurança, entre outras.

Resultados
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ATRIUM HOSPITALIDADE – Residência Universitária Solidária | LISBOA

Promover o aluguer de espaços habitacionais partilhados por um preço justo, cujas receitas
revertem a favor dos projetos sociais da Fundação S. João de Deus

Estudantes universitários, jovens investigadores e professores

Destinatários

N.º de residentes a 31 de Dezembro: 9 estudantes universitários
Taxa de ocupação a 31 de Dezembro: 100%
Taxa de rotatividade: 44,4% (novo ano letivo)
Autossustentabilidade da Fundação São João de Deus

FERRO DE SOLDAR | LISBOA

Objetivo (s)

Resultados

2

Promover a melhoria das condições de habitabilidade e de segurança a pessoas em situação
de vulnerabilidade, através de pequenas reparações domésticas.

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, residentes no concelho de Lisboa

N.º de intervenções realizadas: 52

Objetivo(s)

Destinatários

Resultados
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SOMOS POR SI | LISBOA

Potenciar o envelhecimento ativo e saudável, minimizando o isolamento social e o impacto
da solidão.

Pessoas com mais de 50 anos, em situação de vulnerabilidade social, residentes no
concelho de Lisboa

Total de pessoas acompanhadas – 197
N.º de visitas domiciliárias - 251
N.º de contactos telefónicos - 1680
N.º de atividades dinamizadas – 211
N.º de participações - 1175
N.º de voluntários envolvidos – 27
Freguesias Abrangidas – 23
Dinamização de 4 feiras com artigos produzidos pelo grupo das Mantinhas Solidárias e 3
workshops sobre crochet, com a divulgação dos projetos da Fundação
Redução do n.º de pessoas em situação de isolamento
Melhoria da autonomia e da autoestima das pessoas mais velhas

Nome do projeto

Objetivo(s)

Destinatários

Resultados

SOMOS POR SI, MAIS PERTO DE SI | GUARDA
Potenciar o envelhecimento ativo e saudável, minimizando o isolamento social e o impacto
da solidão.
Pessoas, preferencialmente, com mais de 65 anos, em situação de isolamento social e
geográfico, residentes no concelho da Guarda
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Total de pessoas acompanhadas – 140
N.º de contactos telefónicos - 500
N.º de intervenções nas freguesias - 66
N.º de atividades dinamizadas – 80
N.º de voluntários regulares – 2
Freguesias Abrangidas – 7
N.º de Kms percorridos – 6.000 Km
Dinamização de 5 eventos com a divulgação dos projetos da Fundação (feiras;
exposição Sós e Isolados; festa de inauguração da nova delegação e chegada da
unidade móvel à cidade)
Redução do n.º de pessoas em situação de isolamento
Melhoria da autonomia e da autoestima das pessoas mais velhas

CAMINHOS DE SÃO JOÃO DE DEUS

Objetivo(s)

Destinatários

Resultados

Nome do projeto
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Potenciar o envelhecimento ativo e saudável e promover o conhecimento sobre São João de
Deus

Objetivo(s)

Benfeitores e todos os que manifestem interesse em conhecer a vida e obra de São João de
Deus

Destinatários

•
•
•
•
•

Total de participações – 153
N.º de viagens - 4
Realização de viagens a Fátima (2); Granada e Ávila
Redução do n.º de pessoas em situação de isolamento
Melhoria da autonomia e da autoestima das pessoas mais velhas
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Representativity
A visibilidade da Hospitalidade
A Fundação S. João de Deus posiciona-se como uma instituição inovadora, em expansão da sua marca
(São João de Deus) diversificando as suas áreas de intervenção quer no âmbito social quer na vertente
de sustentabilidade económica.
Garante, na sua identidade, o respeito por todos os grupos de trabalho e por isso, tem acolhido nos seus
espaços, desde a primeira hora, diversas instituições e iniciativas individuais que tem manifestado
profundo respeito institucional pelos valores e matriz funcional da Fundação (e por isso da sua
instituidora).
“Acolher em Hospitalidade” tem sido o lema intrínseco a todas as ações a par do slogan da Fundação
“pelas pessoas, de alma e coração”.

Clipping – presença nos meios de comunicação social
nacional
Ano

Rádio

Televisão

Imprensa (escrita e online)

2010

0

0

0

2013

1 / (4)

1/ (3)

1/ (3)

2014

5

7

149

2015

2

4

12
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Exemplos de materiais criados

Novo Website da FSJD.

Novos cartões de identificação

Alguns dos mais de 50 cartazes realizados

T-shirt para voluntários (patrocinadas)

Decoração de viatura do projeto SPS – + perto de Si na cidade da Guarda -
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Atualização e criação de novas brochuras

Criação de livro de Aventuras para colorir e Actualização da Agenda
de Eventos.

Publicação Semestral do Boletim “Gestos Solidários”

Vídeo de Natal da FSJD

- Vídeo da Campanha “Nampula” (imagens recolhidas pelo Centro em Moçambique)
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Exemplos de Presenças na Comunicação Social

Ensaio Geral Solidário (Giselle | C.N.Bailado), Teatro Camões, Abril 2015

Exposição “sós e isolados” (Guarda)

Jantar de Beneficência - Fado & Alentejo (casa do Alentejo, Lisboa, Março 2015

Presença voluntários da FSJD no Programa “Grande Tarde” (SIC) -

- Reportagem sobre as “Mantinhas Solidárias” no dia mundial do Tricot (CMTV)

Reportagem TVI - A FSJD na Feira do Voluntariado

Página 23/40

-

Relatório de Gestão e Contas’2015
(documento para produção de versão gráfica)
[versão validada pelo C. Administração que aguarda parecer do C. Fiscal
e subsequente deliberação da Assembleia de Curadores]

Contas
Demonstrações Financeiras e Anexos
Apresentam-se as demonstrações financeiras e as devidas justificações delas decorrentes.
Estas refletem já a adaptação da contabilidade da Fundação ao novo Normativo SNC-ESNL –
Sistema Normalização Contabilística – Entidades do Sector não Lucrativo
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Balanço
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Unidade Monetária: Euros

Rubricas

Notas

Exercícios
2015

2014

Ativo

Ativo não corrente

Propriedades de investimento
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

5
6
7

32 200,00
22 721,06
246,22
55 167,28

33 600,00
8 901,41
0,00
42 501,41

8

3 593,70
0,00
27 442,70
0,00
450 100,00
165 901,48
647 037,88
702 205,16

2 417,82
0,00
39 439,79
800,00
226 238,60
306 927,21
575 823,42
618 324,83

100 000,00
-418 420,00
906 717,86
3 056,16
591 354,02

100 000,00
-421 302,71
35 000,00
2 882,71
-283 420,00

0,00
0,00

871 717,86
871 717,86

Total do passivo

4 751,12
4 818,77
94 338,63
6 942,62
110 851,14
110 851,14

2 294,12
4 957,10
16 161,83
6 613,92
30 026,97
901 744,83

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

702 205,16

618 324,83

Subtotal

Ativo corrente

Clientes
Estado e outros entre públicos
Diferimentos
Outras contas a receber
Outros Ativos Financeiros
Caixa e depósitos bancários

9
10
11

Subtotal

Total do Ativo
Fundos Patrimoniais e Passivo
Fundos Patrimoniais
Fundos
Resultados Transitados
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período

12
12
12
12

Total do fundo de capital
Passivo não corrente

Passivo

Financiamentos obtidos
Subtotal

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entre públicos
Diferimentos
Outras contas a pagar

13
14
15
16

Subtotal
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Demonstração de Resultados por Naturezas
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Rendimentos e Ganhos
Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

Unidade Monetária: Euros

Notas
17
18
19
20
21
22

Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciações e de amortização

5/6

Resultado Operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares obtidos

23

Resultado líquido do período

2015

24

2014

52 377,83
135 357,59
-62 650,00
-81 475,11
882,72
-39 506,95

49 055,76
203 108,89
-74 085,51
-140 142,07
0,00
-39 527,72

4 986,08

-1 590,65

10 030,22

-5 489,46

-5 044,14

-7 080,11

9 126,78

9 972,82
10,00

4 082,64

2 882,71

1 026,48

0,00

3 056,16

2 882,71

23

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

Períodos
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Demostração Fluxos de Caixa
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Rubricas

Unidade Monetária: Euros

Notas

Períodos
2015

2014

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes e utentes
Recebimentos de Subsídios
Recebimentos de apoios
Pagamentos de apoios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

230 481,06
0,00
0,00
-14 428,25
0,00
-56 001,82
-54 779,42

155 331,70
0,00
0,00
-12 056,02
-1 100,00
-51 856,31
-112 668,43

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

105 271,57
5 940,73
-14 602,03

-22 349,06
-5 873,01
-13 255,02

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

96 610,27

-41 477,09

6

-15 750,00

0,00

6

-4 021,01
5 996,41

3 086,01

-13 774,60

3 086,01

0,00

0,00

82 835,67

-38 391,08

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Pagamentos respeitantes a:
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Caixa e seus equivalentes no início do período

10 e 11

533 165,81

571 556,89

Caixa e seus equivalentes no fim do período

10 e 11

616 001,48

533 165,81
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Anexo
1. Identificação da entidade
A Fundação São João de Deus, no âmbito dos seus estatutos visa realizar, promover, coordenar e patrocinar a
investigação, a formação, a assistência e a cooperação nas áreas da saúde, da integração social e
comunitária, do desenvolvimento humano e do melhoramento da prevenção, assistência e reabilitação dos
doentes seguindo os princípios e o ideário da instituidora.
A Fundação São João de Deus poderá exercer e desenvolver outras atividades - ainda que de cariz lucrativo –
desde que o resultado final do exercício seja integralmente utilizado na sustentabilidade financeira da
Fundação e dos projetos sociais por esta apoiados nacional e internacionalmente.
Ainda como Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento (ONG-D), a instituição, tem como
objetivo a coordenação ou apoio de outras iniciativas – principalmente nos países em vias de
desenvolvimento e subdesenvolvidos – tais como ajudas humanitárias de emergência ou de calamidade
pública, de reabilitação e de desenvolvimento social e comunitário.
A Fundação São João de Deus encontra-se sedeada fiscalmente na Rua S. Tomás de Aquino, Nº 20, 1600-871
Lisboa e com delegações em Lisboa na Av. Júlio Dinis, nº 23 – 1º Esq. 1050-130 Lisboa, na Guarda na Rua
Comandante Salvador Nascimento, nº 1, 6300-758 Guarda. Dispõe de um novo espaço em Vila Nova de Gaia
na Rua Marciano Azuaga, nº 102, R/C. A Fundação possui o NIPC 507807987.
A moeda funcional é o Euro.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras
Em 2014 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a
partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011
de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização Contabilística para
Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por:
▪ Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
▪ Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
▪ Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
▪ NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março.

3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras
foram as seguintes:

3.1

Bases de apresentação:

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF).
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3.1.1 Continuidade
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade 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 ESNL, 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 os seus
fins.

3.1.2 Regime do acréscimo (periodização económica)
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as
definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do
momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas
demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das
rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos ” (Nota 8 e 16).

3.1.3 Consistência de apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer ao nível da apresentação
quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas
na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste anexo. Desta forma é
proporcionada informação fiável e mais relevante.

3.1.4 Materialidade e agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da
quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as
decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Itens que não
são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras
podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação
Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os
rendimentos, estes não deverão ser compensados. A compensação quer na demonstração dos resultados,
quer no balanço, exceto quando a mesma reflita a substância da transação, ou outros acontecimentos,
prejudica a capacidade dos utentes em compreender as transações, outros acontecimentos e condições que
tenham ocorrido e de avaliar os futuros fluxos de caixa.
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3.1.6 Informação comparativa
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período
anterior. Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas
a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo de maneira consistente.
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.

3.2

. Políticas de reconhecimento e de mensuração

3.2.1. Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente
registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para
colocar os ativos na localização e condição 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 ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas
como gastos no período em que são ocorridos, desde que não sejam suscetíveis de permitir atividades
presentes e futuras adicionais.
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão 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 depreciação utilizadas correspondem aos períodos
de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Vida útil estimada (em anos)

Descrição
Equipamento básico

4

Ferramentas e utensílios

8

Equipamento administrativo

8

Outros Ativos Fixos Tangíveis

5

Propriedades de Investimento

25
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A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este
exista.
As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença
entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação.

3.2.2 Ativos e Passivos Financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das
disposições contratuais do instrumento.

Clientes e outras contas a receber
Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando
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
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.

Caixa e depósitos bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui o saldo de caixa e depósitos bancários de curto prazo que
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.3 Fundos patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o valor de constituição da Fundação pela Província Portuguesa da Ordem
Hospitaleira de São João de Deus.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
- Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- Fundos acumulados e outros excedentes;
- Subsídios, doações e legados que o Governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada
entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.4 Provisões
Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos
acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade
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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.
Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no
entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem contributos
para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como os Passivos Contingentes,
os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua
divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.5 Estado e outros entre públicos
O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as
tributações autónomas sempre que estas existam.
Nos termos do n.º 1 do art.º 11 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC) “os rendimentos
diretamente derivados do exercício de atividades culturais, recreativas e desportivas”.
Porém, de acordo com o n.º 2 do referido artigo, “só pode beneficiar associações legalmente
constituídas para o exercício dessas atividades e desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes
condições:
a) Em caso algum distribuam resultados e os membros dos seus órgãos sociais não tenham, por si ou
interposta pessoa, algum interesse direto ou indireto nos resultados de exploração das atividades
prosseguidas;
b) Disponham de contabilidade ou escrituração que abranja todas as suas atividades e a ponham à disposição
dos serviços fiscais, designadamente para comprovação do referido na alínea anterior.”
A Fundação desempenha um conjunto de atividades de prestação de serviços que, no âmbito do seu
plano de sustentabilidade, está sujeita à tributação de IRC.
No entanto, os rendimentos “…provenientes de publicidade, direitos respeitantes a qualquer forma
de transmissão, bens imóveis, aplicações financeiras e jogo do bingo” não estão isentos de IRC, devido a que,
nos termos do n.º 3, não são considerados como rendimentos diretamente derivados do exercício da
atividade cultural, recreativa e desportiva, sem prejuízo de benefícios fiscais que possam ser aproveitados
relativos a estes rendimentos.
Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 11 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5%
sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a
tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.
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 2009 a 2013 ainda poderão estar sujeitas a revisão.
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4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5.Propriedades de Investimento
A Fundação São João de Deus em Abril de 2014 recebeu uma doação de um imóvel no Distrito do Porto,
Concelho de Vila Nova de Gaia, Freguesia de Santa Marinha, sito na Rua Marciano Azuaga, N.º 102, R/c,
Código Postal: 4430-141 Vila Nova de Gaia.

Rubricas

Valor de
aquisição

Saldo a
Aquisições/
Abates/
Depreciações
01/01/2015
Doações
Transferências do Período

Edifícios e outras
construções

35 000,00

33 600,00

0,00

0,00

Total 35 000,00

33 600,00

0,00

0,00

Depreciações
Acumuladas

Saldo em
31/12/2015

1 400,00

1 400,00

32 200,00

1 400,00

1 400,00

32 200,00

6. Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início
e no fim dos períodos de 2014 e de 2015, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações
e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com os seguintes quadros:
Valor de
aquisição

Saldo a
01/01/201
4

Aquisições
/ Doações

Abates/
Transferência
s

Depreciaçõe
s do Período

Depreciaçõe
s
Acumuladas

Saldo em
31/12/201
4

Equipamento básico

101
596,95

479,01

0,00

0,00

80,00

240,00

399,01

Ferramentas e utensílios

Rubricas

160,83

66,88

0,0,0

0,00

12,00

36,00

54,88

Equipamento
administrativo

19 402,27

9 132,28

0,00

0,00

2 225,48

12 495,47

6 906,80

Outros Ativos Fixos Tan.

8 867,70

3 312,70

0,00

0,00

1 771,98

7 326,98

1 540,72

Total 130 027,75

12 990,87

0,00

0,00

4 089,46

20 098,45

8 901,41

Valor de
aquisição

Saldo a
01/01/201
5

Aquisições
/ Doações

Abates/
Transferência
s

Depreciaçõe
s do Período

Depreciaçõe
s
Acumuladas

Saldo em
31/12/201
5

Equipamento básico

101
596,95

399,01

0,00

0,00

80,00

101 277,94

319,01

Ferramentas e utensílios

160,83

54,88

0,00

0,00

12,00

117,95

42,88

Equipamento
administrativo

19 402,27

6 906,80

4 407,93

0,00

2 805,00

15 300,47

8 509,73

Outros Ativos Fixos Tan.

8 867,70

1 540,72

2 291,94

0,00

1 795,72

9 122,70

2 036,94

Total

130 027,75

8 901,41

0,00

0,00

4 109,45

117 036,88

12 990,87

Rubricas
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7. Ativos Intangíveis
Nos ativos fixos intangíveis foi considerado o valor dos Fundos de Compensação pagos dos
colaboradores.

8. Clientes
O saldo de clientes corresponde a:
Descrição

2015

Fundação da Juventude
Rita Nascimento
Avenida 5 - Sociedade imobiliária

2014

1 768,00

784,00

159,90

0,00

0,00

287,82

295,20

295,20

0,00

295,20

Berta Xavier

24,60

0,00

Tânia Nunes

239,00

239,00

4 Change

49,20

0,00

HR&L

24,60

147,60

196,80

24,60

Buscatangente
Associação de Judo do Distrito da Guarda

Certix Unipessoal, Lda.
Bruno Miguel Lisboa de Almeida

0,00

147,60

Miguel Ângelo Martins Ferreira

196,80

196,80

Makefoot, Soluções Integradas no Desporto

639,60

0,00

3 593,70

2 417,82

Total

Valores em: Euros

Os saldos de Clientes de 2015 serão, na sua generalidade, totalmente regularizados em Janeiro de 2016.

9. Diferimentos
O valor atual de 27 442,70€ diz respeito a:
- 20 095,98€ - é correspondente ao valor dos bens/artigos que estão em armazém para serem
oferecidos.
- 4 046,47€ - é correspondente ao valor dos juros dos depósitos a prazo que se irão vencer ao longo do
ano 2015;
- 3 300,25€ é correspondente ao reembolso em falta da Câmara Municipal de Lisboa no âmbito do
projeto Somos Por Si - Lisboa.

10. Outros ativos financeiros
No final de 2015 estão constituídos quatro depósitos a prazo que totalizam o valor de 450.100,00€. Um dos
depósitos a prazo, no valor de 26.238,60€ que terminado a 31 de Dezembro de 2015, só voltou a ser
constituído no ano de 2016.
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11. Caixa e depósitos bancários
A rubrica de “Caixa e depósitos bancários”, a 31 de Dezembro de 2015 e 2014, encontrava-se com os
seguintes saldos:

Descrição

2015

2014

Caixa

504,11

200,09

Depósitos à ordem

165 397,37

306 727,12

165 901,48

306 927,21

Total

12. Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Saldo a
01/01/2015

Rubricas
Fundo Social
Resultados Transitados
Outras variações nos fundos
patrimoniais
Resultados Líquidos

Total

Aumentos

Saldo a
31/12/2015

Diminuições

100 000,00
-421 302,71

0,00
2 882,71

0,00
0,00

100 000,00
-418 420,00

35 000,00

871 717,86

0,00

906 717,86

3 056,16

0,00

0,00

3 056,16

-283 246,55

874 600,57

0,00

591 354,02

13. Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Rubrica

2015

2014

Fornecedores C/C

4 751,12

2 294,12

O saldo de Fornecedores de 2015 será totalmente liquidado em Janeiro de 2016.
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14. Estado e outros entre públicos
O saldo credor da rubrica “Estado e outros entre públicos” está dividida da seguinte forma:

Rubricas

2015

2014

IVA

1 787,96

2 604,97

IRS

464,00

680,50

IRC

1 026,48

0,00

Segurança Social

1 540,33

1 671,63

Total

4 818,77

4 957,10

Os valores irão ser pagos no período de 2016 dentro dos respetivos prazos.

15. Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2015 e 2014, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:
Rubricas

2015

Projetos:

2014

77 739,38

15 044,24

480,00

0,00

Projeto Cuidando

3 169,00

0,00

Moçambique

8 400,57

0,00

791,00

0,00

23 663,88

0,00

Ferro de soldar

6 000,00

0,00

Somos Por Si

9 689,00

0,00

Timor - "Apadrinhamentos"

Timor - "Material Escolar"
Fundo de Reserva V

Bolívia

2 435,00

Refugiados

2 645,00

0,00

Hospital de Montemor

10,00

4 308,70

Academia da Memória

3 011,00

0,00

Ébola

659,00

Fundo de Reserva III

10 000,00

7 631,54

Fundo de Reserva IV

9 879,93

0,00

Blocos de Judo - Guarda

10,00

Juros a Reconhecer
Amortizações Equipamento Atrium
Amortizações Equip. SPS - Mais perto de Si
Acréscimos de Custos
Total

0,00

0,00

392,59

1.117,59

15 338,46

0,00

868,20

0,00

94 338,63

16.161,83
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Os valores da maioria dos projetos de 2014 foram, no decorrer do exercício de 2015, entregues aos
respetivos projetos, à exceção do Fundo de Reserva III.
Os valores apurados para atribuir aos projetos das campanhas de 2015 irão ser entregues aos respetivos
projetos no exercício de 2016.

16. Outras contas a pagar
A rubrica “outras contas a pagar” possui o saldo de 6.942,62€ que é repartido da seguinte forma:

Descrição

2015

Avenida 5
Antero Eduardo Canárias
José Oliveira
Paula Teresa Marto de Oliveira
Lídia Morais
Inês Amaral
Filipe Cabeçadas
Patrícia Brazão
Soraia Teixeira
Mariana Cruz
Raquel Rosa
Rita Rodrigues
Pagamentos ao Pessoal
Remunerações por Liquidar

2014
200,00
200,00
440,00
350,00
300,00

250,00
350,00
220,00
220,00
250,00

Total

200,00
200,00
440,00
0,00
0,00
350,00
400,00
250,00
350,00
220,00
220,00

4 162,62

202,59
3 781,33

6 942,62

6 613,92

Este valor corresponde às cauções pagas pelos clientes decorrentes do contrato de cedência de espaço e
prestação de serviços para utilização do espaço de Cowork (SPACE4U Lisboa e Guarda) e de Residência
(Atrium Hospitalidade). O valor das Remunerações por liquidar corresponde ao cálculo dos proporcionais dos
Subsídios de Férias a pagar em 2016 adicionados de 22% de encargos sobre as mesmas.
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17. Vendas e serviços prestados
Para os períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes valores relativos a “Serviços Prestados”:

Descrição

2015

2014

Prestações de Serviços

52 377,83

49 055,76

Este valor foi apurado de acordo com os serviços abaixo:

Projeto
Cowork de Lisboa
Cowork Guarda
Atrium Hospitalidade
Sala Granada
Aluguer Apartamento V. N. Gaia

2015
27 506,53
420,00
20 906,30
845,00
2 700,00

2014
26 475,70
2 380,01
19 213,05
987,00
0,00

18. Subsídios, doações e legados à exploração
A Fundação reconheceu, nos períodos de 2015 e 2014, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição

2015

2014

135 357,59

203 189,89

Descrição

2015

2014

Instituto de Educação e Formação Profissional (IEFP)

13 844,92

18 936,47

Consignação IRS

10 427,35

6 979,60

Programa Escolhas - Sementes E5G

8 322,19

45 841,33

Programa Escolhas - Bolsas UCAN

0,00

1 100,00

Câmara Municipal de Lisboa

8 280,00

1 520,00

Donativos em numerário

93 743,78

128 538,06

Donativos em espécie

739,35

193,43

135 357,59

203 108,89

Subsídios, doações e legados à exploração
Atribuídos pelas seguintes entidades:

Total

19. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2015 e
2014 foi a seguinte:

Rubricas

2015

Serviços Especializados
Materiais
Energia e Fluidos
Deslocações, estradas e transportes
Serviços diversos

Total

2014

18 679,89
14 818,00
9 677,72
6 494,41
12 979,98

36 740,14
5 301,17
9 568,55
7 167,27
15 308,38

62 650,00

74 085,51
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20. Gastos com pessoal
Os gastos que a Fundação incorreu com os seus colaboradores foram os seguintes:

Descrição
Remunerações ao pessoal
Indemnizações
Encargos sobre as remunerações
Seguro acidentes no trabalho e doenças profissionais
Outros gastos com pessoal

Total

2015

2014

67 558,72
0,00
12 582,03
1 109,56
224,80

116 062,54
2 370,00
19 679,03
1 720,90
309,60

81 475,11

140 142,07

21. Outros Rendimentos e Ganhos
Este rendimento foi obtido através de um valor em cartão doado pela empresa worten quando realizámos
uma compra de valor elevado (desconto de 20% em cartão).

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

Rubricas
Impostos
Taxas
Multas
Outros Custos
Donativos Entregues
Donativos em Espécie
Correções relativas a períodos anteriores
Quotas

Total

2015

2014

437,83
204,00
7,97
0,00
37 853,88
739,35
98,92
165,00

0,00
0,00
197,37
372,38
38 624,54
193,43
0,00
140,00

39 506,95

39 527,72

23. Resultados Financeiros
Nos períodos de 2015 e 2014 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros
e similares:

Descrição

2015

2014

Juros e gastos similares suportados
Juros suportados
Total

0,00
0,00
0,00

10,00
10,00
10,00

Total

9 126,78
9 126,78

9 972,82
9 972,82

Resultados Financeiros

9 126,78

9 962,82

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos
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24. Imposto sobre o rendimento (IRC)
Como descrito anteriormente, a Fundação está sujeita a tributação de IRC à taxa de 21,5% nos rendimentos
obtidos das prestações de serviços prestados aos clientes presentes no espaço de Cowork, Atrium
Hospitalidade, Sala Granada e Aluguer do apartamento de Vila Nova de Gaia. Em 2015, o resultado destas
atividades foi de 4 774,33€ do qual se obteve um imposto a pagar de 1 026,48€.

25. Divulgações exigidas por outros diplomas legais
A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de
Novembro.
Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da
Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

26. Acontecimentos após data de balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações
Financeiras de 31 de Dezembro de 2015.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos
suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2014 foram aprovadas pela
Assembleia de Curadores da Fundação São João de Deus.

Lisboa, 30 de Maio de 2016
Documento validado pelo Conselho de Administração
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