RELATÓRIO E
CONTAS 2017

1. Entidade
A Fundação Creche Helena de Albuquerque Quadros, criada em cumprimento da
disposição testamentária de Bernardo Barbosa de Quadros, a 4 de junho de 1937, adiante
designada por Fundação, é uma Fundação Particular de Solidariedade Social, que se rege pela
Lei-Quadro das Fundações, pelo Estatuto das Instituições Particulares de Solidariedade Social,
pela Lei de Bases da Economia Social e demais legislação aplicável, bem como pelos presentes
Estatutos e regulamentos internos.
A Fundação tem a sua sede na Rua Fernando Santos, n.º 8, em Angeja, concelho de
Albergaria-a-Velha, distrito de Aveiro e tem duração indeterminada.
Tem como principal objetivo promover a educação e formação profissional dos
cidadãos, a proteção dos cidadãos nas eventualidades de doença, velhice, invalidez e morte,
bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou de
capacidade para o trabalho a proteção e apoio às pessoas idosas e a promoção da integração
social e comunitária.

2. Respostas sociais
2.1.

Creche

A Creche da Fundação Creche Helena Albuquerque de Quadros destina-se a crianças
com idades compreendidas entre os 4 e os 36 meses de idade.
Tem por princípios criar um bom ambiente afectivo para as crianças e estabelecer boas
relações com a família delineados no Projecto Educativo bem como nos Projectos Curriculares
que espelham todo o processo de desenvolvimento e crescimento da criança, o trabalho
pedagógico e as actividades a desenvolver, adequadas às faixas etárias e características de
cada criança/ grupo de crianças.
A equipa de profissionais qualificados é composta por 1 diretora técnica, 2 educadoras
de infância e 4 ajudantes de ação educativa e está distribuída por 3 salas de actividades em
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ambiente lúdico de segurança, conforto e bem-estar, o berçário, sala de 1 ano e sala de 2
anos.
Para além das actividades educativas os utentes tiveram acesso a aulas de
psicomotricidade e música.
No ano de 2017 esta valência contou com 42 utentes.

2.2.

Ensino pré-escolar

O ensino pré-escolar da Fundação Creche Helena Albuquerque de Quadros está
inserido na rede escolar nacional e é apoiado pelos Ministérios da Educação. Destina-se a
crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos de idade.
O Pré-escolar dispõe de 2 salas e teve uma média de utentes em 2017 de 33 crianças.
A sua ação educativa é dirigida para a alcançar os objetivos da Educação de Infância em
Projetos Curriculares adequados às características de cada criança/ grupo tendo em linha de
conta a faixa etária, as vivências e conhecimentos de todo o meio envolvente, família e
comunidade e ainda um Plano de Atividades comum a toda a resposta integrando o da
instituição.
A equipa de profissionais qualificados é composta por 1 diretora técnica, 2 educadoras
de infância e 2 ajudantes de ação educativa.
Em componente não letiva proporciona as atividades de: psicomotricidade, música,
natação, inglês, xadrez e dança.
Fora do horário lectivo, a instituição proporciona componente de apoio à família que
funciona entre as 7h00 e as 9h00 e as 17h00 e as 19h00 e são promovidas pelas Ajudantes de
Ação Educativa.
A componente de apoio à família visa promover a segurança e supervisão durante os
períodos não letivos, assegurando, assim, a ocupação dos tempos livres das crianças da
resposta social de pré-escolar.
Neste período as atividades dominantes são sobretudo, atividades livres no recreio,
visionamento de filmes, atividades de expressão plástica, entre outras.
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2.3.

CATL - Centro de Atividades de Tempos Livres

O Centro de Actividades de Tempos Livres da Fundação Creche Helena Albuquerque de
Quadros destina-se a crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Durante o
ano de 2017 teve uma média de 26 utentes.
O CATL dispõe de 1 salas de actividades, refeitório comum, salão polivalente e parque
exterior.
Tem

como

objectivos

promover

o

desenvolvimento

global

das

crianças,

proporcionando vivências diversas que permitam um enriquecimento a nível cultural e cívico
bem como, tempos de diversão e lazer, para que assim a criança adquira aptidões que lhe
permitam um crescimento saudável e uma boa inserção na vida activa e escolar.
A equipa de profissionais qualificados é composta por: 1 directora técnica e 2
ajudantes de acção educativa.
Proporciona a actividades extra curricular de Xadrez.

2.4.

SAD - Serviço de apoio domiciliário

O Serviço de Apoio Domiciliário consiste na prestação de cuidados individualizados e
personalizados no próprio domicílio, sempre que idosos, adultos ou famílias, por motivo de
doença, deficiência ou outros impedimentos, não possam assegurar, temporária ou
permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ ou da vida diária.

Esta resposta social permite desenvolver actividades de apoio no domicílio a pessoas idosas
ou em situação de grande dependência, promovendo a sua autonomia e bem estar.
Os serviços prestados pela instituição são:
a) Prestação de cuidados de higiene e conforto;
b) Arrumação e pequenas limpezas no domicílio, quando utilizados só pelo idoso e nas
zonas essenciais à sua circulação, priorizando-se para este tipo de serviço os mais
necessitados e sós;
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c) Confecção, transporte e acompanhamento de refeições;
d) Acompanhamento 7 dias por semana;
e) Tratamento de roupas;
f) Limpezas gerais;
g) Acompanhamento, recreação e convívio;
i) Fornecimento de ajudas técnicas;
Durante o ano de 2017 esta valência teve a ocupação de 28 utentes.

2.5.

Atendimento/acompanhamento social

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) é um serviço que
assegura o atendimento e o acompanhamento de pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade e exclusão social, bem como de emergência social.

Constituem objectivos do Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS):
a) Informar, aconselhar e encaminhar para respostas, serviços ou prestações sociais
adequados a cada situação;
b) Apoiar em situações de vulnerabilidade social;
c) Prevenir situações de pobreza e de exclusão sociais;
d) Contribuir para a aquisição e ou fortalecimento das competências das pessoas e
famílias, promovendo a sua autonomia e fortalecendo as redes de suporte familiar e social;
e) Assegurar o acompanhamento social do percurso de inserção social;
f) Mobilizar os recursos da comunidade adequados à progressiva autonomia pessoal,
social e profissional.
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3. Organização e participação em eventos
Para além de desenvolver as actividades a que se propõe de acordo com os seus
estatutos, a Fundação Creche Helena Albuquerque de Quadros desenvolve outras actividades
através da participação e organização de eventos.
Entre as diversas actividades que a Fundação marcou presença destacamos a
participação no desfile de Carnaval em Angeja, a organização da festa de encerramento do
ano lectivo, a Feira dos 26, a Feira livre de Outono e a organização da festa de Natal.

4. Rendibilidade económica e financeira
Durante o período de 2017 o volume de negócios decresceu 4,37% para 112834,75
euros em relação ao ano anterior. Esta diminuição deve-se não à diminuição de utentes, mas
à diminuição média das mensalidades pagas por estes.
Relativamente aos subsídios, estes foram atribuídos por três entidades distintas:
Segurança social, Instituto de emprego e formação profissional e Câmara Municipal de
Albergaria-a-Velha. Esta rubrica teve uma subida de 6,93% situando-se em 417.900,84€ no
ano de 2017. Este aumento ocorreu pelo aumento do número de utentes da instituição.
Ao nível da rubrica de outros rendimentos também verificamos uma subida na ordem
dos 38,58% situando-se em 30.907,52€. Esta rubrica é constituída pelo pagamento de
refeições por parte da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha pelas refeições fornecidas pela
instituição aos alunos do 1º ciclo do centro escolar de Angeja e dos alunos do pré-escolar dos
jardins de infância de Frossos e São João de Loure e outros serviços ocasionais que a
instituição presta.
Os custos das matérias consumidas consistem essencialmente nos produtos
alimentares consumidos pelos utentes da instituição. Esta rubrica teve um aumento de
10,53% essencialmente por motivos de aumento do número de utentes da instituição.
A rúbrica de fornecimentos e serviços externos teve um acréscimo de 11,38% para os
71.648,19 euros. A constituição desta rubrica deve-se essencialmente aos gastos em conservação e
reparação de viaturas e equipamentos e em combustíveis.
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Os gastos com o pessoal ascenderam a 393 902,99 euros, verba que incorpora um acréscimo
de 6,28% relativamente ao ano anterior. Este aumento deveu-se à actualização por motivos legais dos
colaboradoras da instituição.
O cálculo das depreciações manteve-se baseado na vida útil estimada dos bens, observando-se
um ligeiro aumento derivado do aumento do activo fixo tangível, por um lado pela aquisição de um
novo equipamento para a lavandaria e por outro pela grande reparação que ocorreu numa das
viaturas da instituição. As depreciações situaram-se em 2017 em 11.653,24 euros.
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5. Demonstrações financeiras
CRECHE HELENA ALBUQUERQUE DE QUADROS
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
RÚBRICAS

Contribuinte: 502278552
Moeda: (Valores em Euros)
DATAS

NOTAS

31 DEZ 2017

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos Fixos Tangíveis
Bens do património histórico e artístico e cultural
Activos intangíveis
Investimentos Financeiro
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outros créditos e activos não correntes

Activo corrente
Inventários
Créditos a receber
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Diferimentos
Outros activos correntes
Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Fundos patrimoniais
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados Transitados
Execedentes de revalorização
Ajustamentos/Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do periodo
Total dos fundos patrimoniais
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões especificas
financiamentos obtidos
Outras dívidas a pagar

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
financiamentos obtidos
Diferimentos
Outros passivos correntes
Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

-

31 DEZ 2016

514.129,59

511.377,86

514.129,59

511.377,86

865,02
4.662,34

6.692,51
2.790,09
4.323,85

10.000,00
13.834,11
29.361,47
543.491,06

28.673,01
42.479,46
553.857,32

24.939,89

24.939,89

362.901,19

360.538,92

45.885,07
433.726,15
7.627,92
426.098,23

49.689,05
435.167,86
2.273,27
437.441,13

19.500,00

29.250,00

19.500,00

29.250,00

26.709,94
15.477,17

18.353,94
13.030,61

9.750,00

9.750,00

45.955,72
97.892,83
117.392,83
543.491,06

46.031,64
87.166,19
116.416,19
553.857,32
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
RUBRICAS
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de Clientes e Utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamento de de apoios
Pagamento de bolsas
Pagamento a fornecedores
Pagamento ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamentos/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxo de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxo de caixa das atividades investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos proveniente de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsidios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades investimentos (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamentos
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no incio do periodo
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

Moeda: (Valores em Euros)
DATAS

NOTAS

2017

2016

135.260,50 127.174,80

-161.047,91 -139.803,41
-230.961,12 -270.347,27

299.024,05
16.048,17

-

256.603,49
145,04

-

4.943,86

-

4.943,86

-

9.750,00

- 19.500,00
61,14
-

-

9.750,00

- 19.561,14

- 14.838,90

- 3.512,97

28.673,01
13.834,11

32.185,98
28.673,01

-
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Os membros do Conselho de Administração afirmam que a informação contabilística
apresentada foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis dando
uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo, dos fundos patrimoniais e dos
resultados da Fundação Creche Helena Albuquerque de Quadros.

Angeja, 20 de Março de 2018
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