
Fundação A.C. Santos

nErarónro DE çrsrÃo 2o1B

Dando cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de
V. Exas, o presente Relatório de Gestâo e as Contas referentes ao exercício de 2018,
constituídas pelo Balanço, a Demonstração dos Resultados por Naturezas, a

Demonstração dos Fluxos de caixa e o Anexo às demonstrações financeiras.

o FACTOS RELEVANTES

No exercício salientam-se novamente os acordos de cooperação celebrados com uma
entidade local, para vigorar no ano de 2019, a Uniâo de Freguesias de Almargem do
Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar, consubstanciado na concessão de 1000,00 euros
mensais para aquisição de cabazes de alimentos destinados às famílias carenciadas
daquelas freguesias, assim como lembranças a todas as crianças das escolas básicas e
jardins de infâncía, pela época Natalícia.

Adicionalmente, os excedentes dos produtos agrícolas colhidos na horta da Casa de
Repouso Vale de Lobos, empresa de que a Fundação é proprietária, serão entregues à

União de Freguesias para distribuição pelas famílias carenciadas.

A exemplo dos anos anteriores, a Fundação continuou a apoiar mensalmente com
donativos as seguintes instituições de solidariedade social: (i) Fundação Lar Evangélico
Português; (ii) Banco Alimentar contra a Fome; (iii) Ajuda de Berço; (iv) Associação
Alzheimer Portugal; {v) Unicef Portugal; (vi) AMA - Associação Missionária e
Assistencial (Sâo Tomé e Príncipe); e (vii) Casa da Sopa (Sâo Tomé e Príncipe).

Durante o exercício, deu-se continuidade à remodelação e reestruturação das Galerias
de Alvalade na Av. da lgreja ne 1-5, fundamentalmente reabilitando e dinamizando o
espaço, nomeadamente com, aquisição de Central de Deteção de lncêndios,
extintores, carreteis e sinalética; Compra de um Elevador da OTIS para maior conforto
de todos os Lojistas e visitantes, proporcionando maior acessibilidade entre os Piso 0 e
Piso -L e Piso -2; Renovação de todo a instalação elétrica e consequente desativação
da instalação existente; Foram realizados trabalhos de carpintaria com aplicação de
painéis de faia maciços nas paredes dos corredores, aplicação de faia nas aduelas das
portas e rodapés; Trabalhos diversos de alumínios, vidraria, montagem de montras e
vitrines; Remodelação integral de 2 wc's de serviço que apoiam os Lojistas;
Montagem de tetos falsos novos em gesso decorativo de todo o corredor das Galerias
e WC's .
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Na Casa de Repouso Vale de Lobos, foram realizadas obras de construção civil com a

construÇã0 de uma passagem e telhado de ligação entre os edifícios da ERPI (l) e ERPI

(tr).

Compra de uma viatura Mitsubishi Canter, matricula 97-EA-40, usada, para apoio nos
serviços de transporte entre as várias propriedades da Fundação.

Durante o exercício, mantêm-se a continuidade do Projeto " Complexo Sénior", para o
projeto de ampliação e remodelaçâo de um edifício já existente na Casa de Repouso
Vale de Lobos, da qual a Fundação é sócia, tendo sido já realizado e entregue o projeto
de arquitetura e especialidades

r coMUNtcAÇÃo E TMAGEM

A Fundação mantém a sua página na lnternet, que atualíza periodicamente seguindo
as tendências das novas tecnologias, mantendo atualizados os seus seguidores e
amigos das atividades que se vão desenvolvendo ao longo do ano.

o PESSOAL

O quadro de pessoal da Fundação A. C. Santos sofreu alteração, devido á contratação
pontual de um funcionário para a reabilitação do espaço da Av. da lgreja Ns 15 e da
fração de 2s andar pt1e, durante o ano de 2018.

r INVESTIMENTOS

No exercício em análise, houve apenas investimentos em ativos tangíveis no montante
de 3.298,65 euros.

Nofinal do exercício, após o reforço das depreciações, nototal de37.317.14 euros, as

Propriedades de lnvestimento e as correspondentes deprecíações acumuladas
cifravam-se em 2.269.835,97 e 584.546,23 euros, respetivamente. Foram gastos na
remodelação e conservação das Galerias de Alvalade sito na Av. da lgreja ne 1"5 o
montante de 88.474,94 euros (ainda em curso) e no Hotel Vale de Lobos o montante
de 37.716,12 euros.

Na mesma data, o valor global dos Ativos Fixos Tangíveis ascendia a75t.822,76 euros,
e as correspondentes depreciações acumuladas cifravam-se em 312.159,38 euros,
após o reforço efetuado no exercício de 20.960,64 euros.

o EXPLORAÇÃo

Os rendimentos atingiram o montante global de 339.706,43 euros, dos quais, 4.A44,84-
euros em cedências de exploração de estabelecímentos comercíais e 298.703,97 euros
em arrendamentos de imóveis. Os gastos cifraram-se em 357.70L,66 euros, dos quais,
89.762,39 euros em Fornecimentos e Serviços Externos e 90.668,30 euros em Gastos
com o Pessoal, tendo sido apurado um resultado líquido negativo de 17.995,23 euros.

Propõe-se:

a) Que sejam aprovados o Relatório e as Contas do exercício de 2018;
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b) Que o resultado líquido negativo apurado, no montante de 17.995,23 euros,

seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados.

Vale de Lobos, 05 de Maio de 2019

A Administração
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