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1. Identificação 

 

A Caminhos da Infância - Núcleo Inaciano de Proteção da Infância, é uma associação de direito 

privado, com a missão da promoção e proteção da criança nas suas dimensões bio-psico-afetiva 

e espiritual. 

A Caminhos da Infância constitui-se como entidade de utilidade pública, com o estatuto de IPSS 

e como tal, isenta de IRC. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

 

As demonstrações financeiras apresentadas respeitam as normas e princípios do Regime de 

Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), conforme 

disposto no Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março. 

As demonstrações financeiras que incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados por 

naturezas, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das alterações nos Fundos 

Patrimoniais apresentados a 31 de dezembro de 2018 são inteiramente comparáveis com os do 

exercício anterior e foram aprovados pela Administração na data do Relatório de Gestão. 

As demonstrações financeiras são expressas em euros e arredondadas à segunda casa decimal. 

 

3. Principais políticas contabilísticas adotadas 

 

No exercício de 2018 foi feita a reexpressão dos valores de 2017 da estimativa para férias e 

subsídios de férias vincendas em 31/12/2017. Bem como de outros valores que apresentam 

impacto das demonstrações financeiras daquele ano. 

 

Os valores registados na reexpressão são os seguintes: 
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4. Ativos fixos tangíveis 

 

Os ativos fixos tangíveis são valorizados ao seu custo, deduzido das depreciações acumuladas e 

eventuais perdas por imparidade. 

O custo de um ativo tangível inclui o seu preço de compra, adicionado de todas as despesas 

necessárias à sua aquisição e entrada em funcionamento. 

Os encargos com grandes reparações que façam aumentar a vida útil ou a capacidade 

produtiva do ativo são reconhecidos no custo do activo. 

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como gasto 

do período em que ocorrem. 

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, de acordo com as taxas 

máximas estabelecidas pela legislação em vigor. 

Os ganhos e perdas na alienação de ativos são determinados pela diferença entre o valor de 

realização e o seu valor contabilístico, sendo reconhecidos na Demonstração de Resultados. 
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5. Rendimentos e gastos 

 

Os rendimentos e gastos são, presentemente, registados de acordo com o princípio da 

especialização do exercício, ou seja, no período a que se referem, independentemente do seu 

recebimento ou pagamento. 

 

Como resulta da demonstração de resultados, o custo de cada criança mensalmente é de 

420,04€ e a receita média mensal, em virtude do acordo de cooperação com o Instituto de 

Segurança Social (ISS-#7511) e as parcelas suportadas pelos pais (#721) é de 370,67€. 

Regista-se uma diferença entre receita e custo por criança/mês de -49,37 €. 

 

Salienta-se que para efeitos de cálculo de receitas do Centro Infantil Maria de Monserrate, 

apenas as contas #721 e #7511 são exclusivamente destinadas ao seu funcionamento. 

As contas #7512 e #753 podem ser destinadas a outras atividades da Caminhos da Infância. 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário do expectável, não foi pago, em 2018, o subsídio à exploração do IEFP, ainda em 

dívida com a Caminhos da Infância. A incerteza de recebimento, levou-nos a não reconhecer 

qualquer proveito daquela entidade neste ano. 
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Fornecimentos e Serviços Externos 

 

   

 

 

 

Gastos com o Pessoal 
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Outros Gastos e Ganhos 

 

 

 

6. Projetos em 2018 

 

TRIBO 

 

Relativamente ao Projecto ATL – Tribo tivemos um gasto total em 2018 de 1.669,82 euros, 

demonstrado nas contas #62693 e #6882. Prevê-se um crescimento deste Projeto no próximo 

ano e, consequentemente, um aumento dos gastos. 

Este projeto foi financiado com donativos dos pais das 36 crianças beneficiárias. Os donativos 

totalizaram 1.750,00 euros. 

 

FILIAÇÃO ISPCAN e CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 

 

A participação na conferência internacional “Child Protection in the changing world” teve um 

custo total de 4006,07€: 

• Inscrição de 3 pessoas: 2.030,00 €  

• Deslocação e estadia: 1.976,07 €: #62515 e #62514). 
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MANUTENÇÃO FACEBOOK: A INFÂNCIA NÃO SE REPETE 

 

O custo em divulgação de boas práticas no âmbito da parentalidade positiva manifesta-se na 

manutenção da página de facebook, que teve um custo de 383,85 € (#6222). 

 

CEDÊNCIA DE ESPAÇO PARA EVENTOS 

 

Na sequência de diversos pedidos para realização de festas de aniversário no espaço do CIMM, 

em 2018, a Caminhos da infância fez uma apólice de seguro Multiriscos (conta #62632) e pagou 

horas extraordinárias aos seus funcionários. 

No total, esta cedência de espaço rendeu em donativos 2964€.  

 

7. Acontecimentos Após a Data do Balanço 

 

Não são conhecidos eventos posteriores a 31 de dezembro de 2018 que possam influenciar a 

apresentação e interpretação das demonstrações financeiras reportadas a esta data. 


