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Dando cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.

Exas. o presente Relatório de Gestão e as Contas referentes ao exercício de 2019,
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 salienta-se o Protocolo de Cooperação celebrado com a entidade local,
onde se encontra inserida a Sede da Fundação, o qual foi renovado para o ano de2O2O,
com a União de .F1egup5iaq, de. Slmargem ldg B[5"pou,-Bêro Pinfe"t.ro e Montelavar,
consubstanciáob na'coniessáo de td00,0o euros mensàis'para aqüiii|Êiô.de ôàbazes de
alimentos destinados às famílias carenciadas daquelas freguesias, assim como
lembranças a todas as crianças das escolas básicas e jardins de infância, pela época
Natalícia.

Adicionalmente e sempre que se verifiquem excedentes dos produtos agrícolas colhidos
na horta da Casa de Repouso Vale de Lobos, empresa de que a Fundação é sócia, serão
entregues nas instalações da União de Freguesias para distribuição pelas famílias
carenciadas.

A exemplo dos anos anteriores, a Fundação continua a apoiar mensalmente com
donativos as seguintes instituições de solidariedade social: (i) Fundação Lar Evangélico
Português; (ii) AMI - Fundação Assist. Médica lnternacional; (iii) Ajuda de Berço; (iv)

Associação Alzheimer Portugal; (v) Unicef Portugal; (vi) AMA - Associação Missionária e

Assistencial (São Tomé e Príncipe); e (vii) Casa da Sopa (São Tomé e Príncipe).

Durante o exercício, conclui-se a remodelação e reestruturação das "Galerias Alvalade"
na Av. da lgreja ne 15, tendo sido reaberta ao público, no dia 27 de Abril, com a presença

do Sr. Adelino Cardoso dos Santos.
lniciámos um investimento já previsto há algum tempo, de obras de remodelação no
prédio da Av. da lgreja Ne 15, dada a idade de construção do imóvel.
A fachada exterior do prédio foi totalmente reparada e pintada, incluindo as varandas
com impermeabilização e troca de ralo de saída de águas.
No telhado, foram removidas todas as telhas e colocado um telhado novo com manta
de subcobertura, foram removidas as madeiras velhas e colocado madeiramento novo,
isolamento das prumadas de água, chaminé e resguardos existentes e montagem de 4
prumadas de água novas no exterior.
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No final do exercício, após o reforço das depreciações, no total de 43.949,73 euros, as

Propriedades de lnvestimento e as correspondentes depreciações acumuladas

cifravam-se em 2.549.228,64 e 626.156,80 euros, respetivamente. Foram gastos na

remodelação e conservação das Galerias de Alvalade sito na Av. da lgreja ne 15 o
montante de 269.2L9,26 euros e na Casa de Repouso Vale de Lobos o montante de
L0.L73,4L euros.

Na mesma data, o valor global dos Ativos Fixos Tangíveis ascendia a 800.818,96 euros,
e as correspondentes depreciações acumuladas cifravam-se em 336.382,55 euros, após
o reforço efetuado no exercício de 26.399,03 euros.

A Fundação mantém a participação de 4L,67% na Casa de Repouso Vale de Lobos, Soc.

Lda., a qual está á data de 3tlL2/2019 pelo valor de L92.329,80 euros.
A participação alterou de 45,45% para 41,67% pelo aumento de capital não subscrito da
Fundação.

o EXPLORAçÃO

Os rendimentos atingiram o montante global de 384.356,58 euros, dos quais, 2L.L55,67
euros em condomínios, cedência de água e eletricidade e 320.095,73 euros em
arrendamentos de imóveis. Os gastos cifraram-se em 352.063,52 euros, dos quais,
125.563,95 euros em Fornecimentos e Serviços Externos e 91.536,78 euros em Gastos
com o Pessoal, resultado líquido positivo de 32.293,06 euros.

Propõe-se:

a) Que sejam aprovados o Relatório e as Contas do exercício de 20L9;

b) Que o resultado líquido positivo apurado, no montante de 32.293,06 euros, seja
transferido para a rubrica de reservas livres.

Vale de Lobos, 29 de Abril de 2020

A Administração
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