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INTRODUÇÃO 
 

Na sequência da criação do Colégio Claret, foi desencadeado um processo de constituição de uma 
Associação de Pais e Encarregados de Educação relativa à nova instituição educativa. Este ano demos 
continuidade a esse projeto. É desejo do colégio que a sua missão de educar seja realizada de modo 
mais completo e com mais esperança, em coordenação com as famílias. 

No dia 8 de Outubro de 2019 realizou-se no Auditório do Colégio Claret a primeira Assembleia Geral 
do ano letivo. Nesta realizaram-se eleições de apuramento dos novos Orgãos Sociais da Associação 
de Pais. Tomaram posse os seguintes constituintes: 

ÓRGÃOS SOCIAIS 
Direção/Presidente    Filipe Ramos 

Direção/Vice-Presidente    António Pedrosa 

Direção/Secretário    Maria Valente 

Direção/Tesoureiro    Olga Oliveira  

Direção/ Primeiro Vogal    Amândio Tavares 

Direção/Primeiro Suplente   Cristiana Reis 

Direção/Segundo Suplente   Verónica Vieira 

Assembleia Geral/Presidente   Miguel Costa 

Assembleia Geral /Primeiro Secretário  Serafim Cruz 

Assembleia Geral /Segundo Secretário  António Santos 

Assembleia Geral /Primeiro Suplente  Sara Neves 

Assembleia Geral /Segundo Suplente  Artur Costa 

Conselho Fiscal/Presidente   Sofia Sousa 

Conselho Fiscal /Primeiro Vogal   Carlos Oliveira 

Conselho Fiscal /Segundo Vogal   Isabel Pina 

Conselho Fiscal /Primeiro Suplente   Sandra Ribeiro 

Conselho Fiscal /Segundo Suplente   Flávia Cappucci 

Membros Designados pelo Colégio   Dr. Vasco Silva e Dr. Vitor Pacheco 
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MISSÃO 
 

De acordo com os seus estatutos, a APClaret foi criada com os seguintes objetivos: 

• Apoiar os pais e encarregados de educação, por todos os meios ao seu alcance, na sua 
missão educativa. 

• Promover um contacto estreito entre o Colégio e os pais e encarregados de educação e 
entre os próprios alunos. 

• Promover a colaboração entre todos os elementos da comunidade educativa. 
• Defender os interesses dos alunos, identificar e analisar eventuais problemas e colaborar 

com a comunidade educativa na sua resolução. 
• Colaborar nas iniciativas do Colégio ou dar sugestões para as mesmas, designadamente 

em atividades de carácter educativo, desportivo, social e cultural, promovendo-as sempre 
que o julgue oportuno. 

• Colaborar com associações congéneres, em ordem à consecução dos fins comuns. 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

1. REUNIÕES GERAIS DOS MEMBROS DA APCLARET 
 

Desde a assembleia-geral que elegeu os membros desta associação que se realizaram reuniões 
mensais, não limitadas aos membros da direção (convocadas por esta) mas que envolveram todos os 
membros que estavam disponíveis. 

 

Data Tópicos Principais abordados e atividades desenvolvidas correspondentes 
8 de Out 2019 1ª Assembleia Geral do ano letivo 2019/2020 

• Eleições para apuramento dos novos órgãos sociais 
21 de Out 
2019 

1ª Reunião dos novos órgãos Sociais 
• Definição do modelo de funcionamento da APClaret assente na delegação de 

competências e de responsabilidades 
• Segurança: Entradas e Saídas 
• Inglês: Adoção do Cambridge 
• Projeto Pedagógico 

21 de Out 
2019  

Reunião com o Eng. César sobre Equipamentos e Segurança. 
• Visita posterior às novas aquisições do colégio, como por exemplo os 

torniquetes. 
30 de Out 
2019 

1ª Reunião do Grupo de Apoio ao Projeto Pedagógico com o Prof. Vítor Pacheco 
 

13 de Nov 
2019 

1ª Reunião do Departamento de Comunicação 
• Planeamento da Estratégia de Comunicação 

14 de Nov de 
2019 
 

Reunião de Direção da AP com a seguinte ordem de trabalhos: 
• Atividades do Colégio a Integrar e a Promover 
• Instalações e Meios 
• Projeto Pedagógico 
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• Outras Assuntos 
2 de Dez de 
2019 

Reunião de Direção da AP 

6 de Janeiro 
2020 

Reunião de Direção da AP com a seguinte ordem de trabalhos: 
• Participação Jantar de Reis 
• Participação no OpenDay 
• Campanha de Angariação de Sócios 
• Preparação do Dia do Pai 

3 de Fevereiro 
2020 

Reunião de Direção da AP com a seguinte ordem de trabalhos: 
• Preparação do Dia do Pai 
• Revisão do Plano de Atividades 
• Preparação da Assembleia Geral Extraordinária 
• Outros Assuntos 

17 de 
Fevereiro 
2020 

Assembleia Geral Extraordinária 
• Discussão das ações já realizadas pela associação de pais 
• Apresentação das atividades previstas até ao final do ano 
• Outros assuntos de interesse geral da associação 

26 de 
Fevereiro 
2020 

Organização da Celebração do dia do Pai 

27 de 
Fevereiro 
2020 

1ª Reunião da APClaret e Direção do Colégio após eleição de representante de pais do 1º 
Ciclo. 

16 de Março  
2020 

Adiada devido ao fecho das escolas 

23 de Abril 
2020 

Reunião de Direção da AP com a seguinte ordem de trabalhos: 
• Libertação do Stress do confinamento social 
• Análise do Plano de Contingência Financeiro 
• Análise Superficial do Plano de Contingência Pedagógico 
• Deliberação sobre eventos futuros agendados no Plano de atividades da 

APClaret 
• Outros Assuntos 

 
20 de Maio 
2020 

Reunião de Direção da AP com a seguinte ordem de trabalhos: 
• Avaliação que os professores fazem do período de aulas online 
• O início do ano letivo 
• Análise da situação pedagógica atual e pós-confinamento 

 
28 de Julho 
2020 

Jantar de Fecho de Ano 
• Convívio entre todos 
• Modelo de Arranque do ano letivo 2020/2021 
• Eleições APClaret 
• Outros Assuntos 

9 Set 2020 Reunião de Direção da AP com a seguinte ordem de trabalhos: 
• Análise do início do ano letivo 
• Eleições APClaret 

11 Set 2020 Presença na inauguração das instalações do 1º Ciclo 
14 e 21 de Set 
2020 

Presença do Presidente da APCLaret nas reuniões de receção aos pais do 1º Ciclo e do 
5ºA (via Zoom). 

 

O trabalho desenvolvido pela APClaret, desde a sua constituição, permitiu dar resposta a obrigações 
legais e a procedimentos administrativos necessários ao seu funcionamento. 

Adicionalmente, estivemos disponíveis para falar com pais e alunos sempre que fomos interpelados.  
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Mantivemos um contacto direto com a direção pedagógica e administração, mostrando a nossa 
vontade de participar em eventos e na resolução de situações que nos foram colocadas. 

2. PLANO DE ATIVIDADES 2019/2020 
 

Este ano letivo, devido à Pandemia de COVID-19 que obrigou ao confinamento dos alunos durante 
uma boa parte do ano (Março – Junho), muitos dos eventos que tínhamos programado não foram 
realizados. No entanto deixamos aqui o Plano de Atividades que programamos nas primeiras 
reuniões. 

Criação de Departamentos Internos 

Angariação de Novos Sócios 

Acompanhamento da implementação do programa de segurança 

Acompanhamento da Implementação do Projeto Pedagógico do Colégio 

Acompanhamento da implementação das Plataformas Inovar e Sige 

Conclusão da ativação da Página Oficial do Site do Colégio 

Definição e implementação de uma estratégia diversificada de comunicação 

Acompanhamento da execução de Obras nas instalações do colégio 

Participação na Sessão solene do Colégio Claret 

Almoço de acompanhamento da Cantina 

Participação na Festa de Natal 

Participação no Jantar dos Reis 

Organização do dia do Pai 

Participação no Conselho de turma com alunos 

Participação no Open Day 

Participação na Apresentação de Projetos Interdisciplinares 

Participação na Apresentação das Áreas de descoberta 

Apoio de uma atividade dos alunos 

Realização do dia da Mãe 

Realização de duas Caminhadas Solidárias 

Reunir com Ass. Ex-Alunos para Organização de um encontro de Ex-Alunos 

Participação na Semana Cultural 
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Realização de uma Festa de Encerramento de Ano Letivo 

3. EVENTOS PROMOVIDOS 
 

Criação De Departamentos Internos 

Foram criados Departamentos dentro da Associação para assegurar uma melhor gestão das tarefas. 
Esta decisão teve lugar na primeira reunião deste ano letivo, e culminou na seguinte distribuição: 

• Gestão Financeira, contabilística e administrativa: Olga Oliveira 
• Projeto Pedagógico: Adelina Valente, Alberto Pedrosa e Sofia Sousa 
• Instalações e Meios: Miguel Costa 
• Angariação de Sócios: Amândio Tavares e Filipe Ramos 
• Comunicação aos Pais: Olga Oliveira, Cristiana Reis e Sara Neves 
• Representação da Associação: Adelina Valente e Olga Oliveira 
• Atividades: Amândio Tavares, Sofia Sousa, Serafim Cruz, Artur Costa, Verónica Vieira, Cristiana 

Reis e Sara Neves 
• Grupo Desportivo e Atividades extra - curriculares: Filipe Ramos 
• Uniformes: Adelina Valente 

 

Angariação de novos sócios 

Sempre que possível fizemos o apelo aos pais do nosso Colégio para se associarem ao nosso projeto, 
em particular nas reuniões de pais de início de ano e nos eventos promovidos pelo Colégio. 

 

Ativação da Página na Internet 

Ficou disponível a nossa página da Associação no site do Colégio Claret. Nela, os pais podem, entre 
outras coisas, aceder às informações mais relevantes e inscrever-se como membros. 

 

Acompanhamento da implementação do programa de segurança 
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Almoço de acompanhamento da Cantina 

 

Atividades não realizadas devido a constrangimentos da Pandemia  

• Organização do dia do Pai 
• Participação no Conselho de turma com alunos 
• Participação no Open Day 
• Participação na Apresentação de Projetos Interdisciplinares 
• Participação na Apresentação das Áreas de descoberta 
• Apoio de uma atividade dos alunos 
• Realização do dia da Mãe 
• Realização de duas Caminhadas Solidárias 
• Reunir com Ass. Ex-Alunos para Organização de um encontro de Ex-Alunos 
• Participação na Semana Cultural 
• Realização de uma Festa de Encerramento de Ano Letivo 

4. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DO COLÉGIO 
 

Participação na Sessão solene do Colégio Claret 
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Participação na Festa de Natal 

 

 

Participação no Jantar dos Reis 

 

 

Presença na Inauguração das Instalações do 1º Ciclo 
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5. ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
 

Foi delineada a estratégia de comunicação da APClaret através do seu departamento de 
comunicação. Nesse documento constava a vontade de comunicar mais com os pais e de uma 
forma mais eficiente. Para isso, apostou-se nos grupos do whatsapp, específico para a direção da AP 
e geral para os restantes associados, e criou-se uma página de Facebook oficial da APClaret. Foram 
também elaboradas e divulgadas, via e-mail do Colégio Claret, para todos os encarregados de 
Educação, a Newsletter nº1, e as Circulares nº1, nº2, nº3 e nº4, contendo informações sobre a AP, 
conteúdo das reuniões, eventos realizados e agendados. 

 

ASSOCIADOS  
 

De acordo com os seus estatutos são associados da APClaret os pais/encarregados de educação dos 
alunos inscritos no Colégio, admitidos na APClaret com a inscrição e/ou renovação da inscrição dos 
seus filhos/educandos no Colégio, mediante o pagamento do valor das quotas em vigor. Os associados 
que tenham dois ou mais educandos no Colégio pagarão apenas uma quota. 

São direitos dos associados: 

• Participar nas Assembleias-Gerais da APClaret. 
• Eleger e ser eleitos para os Órgãos Sociais da APClaret. 
• Requerer, com fins legítimos, a convocação das Assembleias-Gerais Extraordinárias, de 

acordo com o previsto no número 3 do artigo 15º dos estatutos. 
• Expor à Direção da APClaret todos assuntos de interesse referentes aos seus filhos e/ou 

educandos. 
• Assistir a todos os atos públicos promovidos pela APClaret. 
• Propor à Direção da APClaret iniciativas que entenda contribuir para os fins da APClaret e 

participar em grupos de trabalho específicos. 
• Receber as publicações e/ou informações emitidas pela APClaret. 

O valor da quota fixado teve como referência o valor da quota da Associação de Pais do CIC. 

Durante a fase de instalação da APClaret foi possível inscrever-se como associado, na 
secretaria do colégio, através da manifestação do seu interesse e pagamento de uma quota 
de 10 euros/ano letivo. Após a abertura da conta bancária, na Caixa de Crédito Agrícola, é 
possível a inscrição através de transferência bancária e comunicação via e-mail. 

No final deste mandato atingimos os 72 associados, permitindo angariar quotas no total de 
720 euros para a gestão operacional do ano letivo 2020/2021. 
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DADOS FINANCEIROS 
A APClaret optou por um sistema de contabilidade organizada e um sistema de faturação que 
obedeça às regras de faturação da AT, incluindo a comunicação do SAFT-T. Estas opções não 
acarretaram custos, tendo sido encontrada a melhor solução possível e adequada. 

O ano fiscal é coincidente com o ano letivo de forma a cumprir com os fins estatutários (1 de 
setembro a 31 de agosto).  

A APClaret iniciou atividade a 27 de fevereiro de 2019. 

 

Obs. Refira-se que a APClaret adota o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor Não 
Lucrativo em vigor. As contas têm subjacente o pressuposto do regime do acréscimo (e não o regime de caixa). 
Através do regime do acréscimo, os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando 
eles ocorram (e não quando caixa ou equivalentes de caixa sejam recebidos ou pagos) sendo registados 
contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As 
demonstrações financeiras preparadas de acordo com o regime de acréscimo informam os utentes não somente 
das transações passadas envolvendo o pagamento e o recebimento de caixa, mas também das obrigações de 
pagamento no futuro e de recursos que representem caixa a ser recebida no futuro. Deste modo, proporciona-
se informação acerca das transações passadas e outros acontecimentos que seja mais útil aos utentes na 
tomada de decisões económicas. 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

Propõe-se que o resultado líquido apurado no período de 806,81 euros seja transferido para 
a conta de Resultados Transitados. 

PERSPETIVAS 

Volume de Negócios - Quotas do período 2019/2020 70,00 720,00

Volume de Negócios Diferido 590,00 0,00

Volume de Negócios Acrescido 0,00 110,00

Volume de Negócios do período anterior 0,00 160,00

Adiantamentos de associados para Quotas do período seguinte 20,00 20,00

Donativos obtidos 270,00 35,58

Gastos líquidos incorridos com eventos 31,31 108,77

Resultado do período 323,19 806,81

Fundos Próprios 323,19 1 130,00

PRINCIPAIS INDICADORES 31/ago/2031/ago/19
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Apesar do término do ano letivo e de novas eleições serem necessárias para investir a 
próxima equipa da Associação de Pais APClaret, que decorrerão muito em breve, o grupo que 
está em funções pretende: 

• desenvolver ações de sensibilização e estabelecer contactos junto da direção e 
administração do colégio quanto às preocupações correntes dos pais que resultaram 
de alterações ocorridas no início do novo ano letivo, bem como, temas cuja resolução 
se mostram necessários para a comunidade; 

• continuar a implementar a estratégia de comunicação que já está em curso, 
promovendo assim uma melhor comunicação com os pais; 

• acompanhar todos os projetos e planos do Colégio; 
• Ser um apoio para os pais e para a restante comunidade educativa, num ano letivo 

tão atípico como este. 

AGRADECIMENTOS 
 

Após este ano decorrido, não queremos deixar de agradecer a todos que connosco 
colaboraram e cuja confiança em nós depositaram.  

Estamos gratos à administração e direção pedagógica pelas oportunidades e tempo que nos 
proporcionaram para acompanhar a vida escolar dos nossos educandos. 

Agradecemos todo o apoio e incentivo recebidos e apelamos à associação para uma 
comunidade educativa unida! 

 

Carvalhos, 30 de Setembro de 2020, 

A direção, 

 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2019/2020 E ANEXO ÀS CONTAS 
(período findo em 31 de agosto de 2020) 

 

 

 

31/ago/20 31/ago/19
AtIVO

Ativo corrente
Diferimentos 4 0,00 18,77
Caixa e depósitos bancários 5 1 150,00 950,00

1 260,00 968,77
Total do Ativo 1 260,00 968,77

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS

Fundos 0,00
Resultados transitados 323,19

323,19 0,00

Resultado líquido do período 806,81 323,19
Total dos fundos patrimoniais 1 130,00 323,19

PASSIVO

Passivo corrente
Diferimentos 4 0,00 590,00
Outros passivos correntes 6 130,00 55,58

130,00 645,58
Total do passivo 130,00 645,58

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 1 260,00 968,77

Balanço individual em 31 de agosto de 2020

RUBRICAS Notas

euros

APCLARET-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
DO COLEGIO INTERNATO CLARET

Datas

APCLARET-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO COLEGIO 
INTERNATO CLARET

31/ago/20 31/ago/19

Vendas e serviços prestados 7 720,00 70,00
Subsídios, doações e legados à exploração 8 35,58 270,00
Fornecimentos e serviços externos 9 -108,77 -31,31
Outros rendimentos 10 160,00 14,50

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 806,81 323,19

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 806,81 323,19

Resultado antes de impostos 806,81 323,19

Resultado líquido do período 806,81 323,19

Demonstração individual dos Resultados por Naturezas em 
31 de agosto de 2020

RENDIMENTOS E GASTOS Notas

euros
Períodos
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Carvalhos, 30 de Setembro de 2020, 

A direção, 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________                

_______________________________ 

_______________________________ 

Contabilista Certificado 
_______________________________

APCLARET-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO 
COLEGIO INTERNATO CLARET

EUROS

RUBRICAS 31/ago/20 31/ago/19

Fluxos de caixa das atividades operacionais 

Recebimentos de clientes, utentes e associados 290,00 680,00

Caixa gerada pelas operações 290,00 680,00

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00 0,00

Outros recebimentos/pagamentos (90,00) 0,00

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 200,00 680,00

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de: 0,00 270,00
Realização de fundos 0,00
Doações e Donativos 0,00 270,00
Outras operações de Financiamento 0,00 0,00
Pagamentos respeitantes a: 0,00 0,00
Redução de fundos 0,00
Outras operações de financiamento 0,00

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) 0,00 270,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 200,00 950,00

Caixa e seus equivalentes no início do período 950,00 0,00

Caixa e seus equivalentes no fim do período 5 1 150,00 950,00

NOTAS

Demonstração Individual de Fluxos de Caixa  Período findo em
31 de agosto de 2020

Períodos
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APCLARET-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO COLEGIO 
INTERNATO CLARET 

 

Anexo às Demonstrações Financeiras Individuais 

para o exercício findo em 31 de agosto de 2020 

(Valores expressos em euros) 

 

1. Identificação da entidade  

1.1 Denominação da entidade:  APCLARET- Associação De Pais E Encarregados De 
Educação Do Colégio Internato Claret     

Número de identificação fiscal: 515 234 710      
  

1.2 Lugar da sede social: Rua do Padrão, Nº 83 Carvalhos, 4415-284 Pedroso 

1.3 Natureza da atividade: Associação sem fins lucrativos 

1.4  Período de apresentação das contas e período fiscal:  1 de setembro a 31 de agosto
        

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO COLEGIO INTERNATO CLARET 
foi constituída em fevereiro de 2019, é uma associação de pais e encarregados de educação, 
com personalidade jurídica, cujo fim é promover e defender o direito inalienável dos pais e 
encarregados de educação à Educação e ensino dos filhos e educandos e à liberdade de 
aprender e ensinar; contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a efetiva 
participação dos pais e encarregados de educação na tarefa educativa da escola, num 
processo de estreita colaboração com a Direção do Colégio; e colaborar com a Direção para 
a implementação de um projeto educativo assente no desenvolvimento de competências 
pessoais, sociais, humanas e cientificas e numa mundividência cristã. 

As atividades acima listadas incluem-se nos objetivos do Artigo 3º dos Estatutos e são 
desenvolvidas para permitir a concretização do fim da para o qual foi criada. 
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2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

2.1. Referencial contabilístico 

As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime de 
normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo aprovado pelo Aviso nº 
8259/2015 de 29 de julho de 2015 e pela Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho, o qual integra 
o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 98/2015, de 
2 de junho.  

 

2.2. Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as 
entidades do setor não lucrativo (ESNL) que, em casos excecionais, tenham sido derrogadas 
e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de 
estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da 
entidade. 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, 
quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista 
pela NCRF-ESNL. 

 

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados cujos 
conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior bem como das quantias 
relativas ao período anterior que tenham sido ajustadas. 

A entidade foi constituída em 2019, durante o ano letivo 2018/2019, pelo que neste período 
20219/2020 já foram apresentados os comparativos, ainda que sujeitos a interpretação 
decorrente do ano 2018/2019 ser o primeiro período de atividade. 
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3. Políticas contabilísticas 

3.1 Principais políticas contabilísticas  

a) Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras: 

Rédito (NCRF-ESNL 12)     

O rédito relativo a vendas e prestações de serviços compreende o justo valor (fixado 
livremente entre as partes, numa base de independência) da contraprestação recebida ou a 
receber decorrentes da atividade normal da entidade. O rédito é reconhecido líquido de 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.   

A entidade reconhece o rédito da venda de bens quando este possa ser fiavelmente 
mensurável, seja provável que obtenha benefícios económicos futuros, os riscos e vantagens 
significativos da propriedade do bem são transferidos para o comprador e não seja mantido 
um envolvimento continuado da gestão com grau associado de posse ou controlo efetivo dos 
bens vendidos. No caso da prestação de serviços, o reconhecimento do rédito encontra-se 
associado ao grau de acabamento do serviço (no caso das quotas, o reconhecimento do 
rédito corresponde ao ano letivo a que diz respeito). 

Subsídios e outros apoios (NCRF-ESNL 14)     

Os subsídios, só são ser reconhecidos após existir segurança de que: 

a)   A entidade cumprirá as condições a eles associadas; e 

b)   Os subsídios serão recebidos. 

O recebimento de um subsídio não proporciona ele próprio prova conclusiva de que as 
condições associadas ao subsídio tenham sido ou serão cumpridas. 

A maneira pela qual um subsídio é recebido não afeta o método contabilístico a ser adotado 
com respeito ao subsídio. Por conseguinte, um subsídio é contabilizado da mesma maneira 
quer ele seja recebido em dinheiro quer como redução de um passivo. 

Os subsídios não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são 
inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa 
base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com 
os custos relacionados que se pretende que eles compensem. Quanto aos que respeitem a 
ativos fixos tangíveis não depreciáveis, são mantidos nos fundos patrimoniais, exceto se a 
respetiva quantia for necessária para compensar qualquer perda por imparidade. 
Consideram-se subsídios não reembolsáveis quando exista um acordo individualizado de 
concessão do subsídio a favor da entidade, se tenham cumprido as condições estabelecidas 
para a sua concessão e não existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos. Os subsídios 
que são concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar deficits de 
exploração de um dado período imputam-se como rendimentos desse período, salvo se se 
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destinarem a financiar deficits de exploração de períodos futuros, caso em que se imputam 
aos referidos exercícios. Estes subsídios devem ser apresentados separadamente como tal 
na demonstração dos resultados. 

Imposto sobre o Rendimento (NCRF-ESNL 16) 

A associação não é sujeito passivo de IRC. 

Instrumentos Financeiros (NCRF-ESNL 17) 

Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios: 

• Clientes e outras contas a receber – Estas dívidas ativas estão mensuradas ao custo 
menos qualquer perda de imparidade. 

• Fornecedores e outras contas a pagar - Estas dívidas passivas encontram-se 
mensuradas pelo método do custo. 

• Periodizações - As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são 
geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As 
diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos 
e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» e 
«Diferimentos».   

• Caixa e Depósitos Bancários - Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus 
equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos 
imediatamente realizáveis e sem perda de valor. 

Acontecimentos após a data do balanço (NCRF-ESNL 19) 

A entidade obedece às orientações constantes do normativo, ajustando as quantias 
reconhecidas nas demonstrações financeiras para refletir os acontecimentos após a data de 
balanço que dão lugar a ajustamentos, ou não ajustando, mas divulgando, os acontecimentos 
após a data de balanço que não dão lugar a ajustamentos. 

b) Outras políticas contabilísticas 

Fluxos de Caixa     

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada através do método direto. A entidade 
classifica na rubrica "Caixa e seus equivalentes" os montantes de caixa, depósitos à ordem, 
depósitos a prazo e outros instrumentos financeiros para os quais o risco de alteração de 
valor é insignificante.     

A demonstração dos Fluxos de Caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de 
financiamento e de investimento de acordo com o preconizado na norma NCRF-ESNL. 

c) Principais pressupostos relativos ao futuro 
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As demonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo 
a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas 
operações. 

d) Principais fontes de incerteza das estimativas 

As estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada momento e nas 
ações que se planeiam realizar, sendo periodicamente revistas com base na informação 
disponível. As alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir à revisão das estimativas, 
pelo que os resultados reais futuros poderão diferir daquelas estimativas. 

Não existem, no entanto, atualmente situações que afetam ou coloquem algum grau de 
incerteza materialmente relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras 
apresentadas. 

As demonstrações financeiras da APCLARET-Associação de Pais e Encarregados de Educação 
do Colégio Internato Claret são apresentadas em euros. 
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4. Diferimentos  

Em 31 de agosto de 2020 e 2019 os saldos da rubrica “Diferimentos” do ativo e passivo foram 
como segue: 

 

O valor de gastos a reconhecer em 2019 (18,77 euros) referem-se a excedentes de 
consumíveis adquiridos para um coffee-break (garrafas e água e cápsulas de café) utilizados 
no evento de início do ano letivo 2019/2020, em outubro de 2019. 

As quotas recebidas até 31 de agosto de 2019 referentes ao ano letivo 2019/2020, no valor 
de 590 euros, foram diferidas. Neste período, contudo, de acordo com as inscrições recebidas 
foram reafectados 160 euros ao período de 2018/2019. A 31/08/2020 não existem quotas 
faturadas a serem diferidas. 

 

5. Caixa e depósitos bancários 

Em 31 de Agosto de 2019 e 31 de agosto de 2020, os saldos desta rubrica apresentavam-se 
como segue: 

 

A 31 de agosto a associação detinha conta aberta na Caixa de Crédito Agrícola, no balcão de 
Perosinho. No momento da abertura de conta e até esta data, as condições “Conta Negócio” 
não acarretavam custos de manutenção ou quaisquer outros associados. 

O valor em caixa, em 31/08/2019, correspondia a duas pré-inscrições como associados para 
o ano letivo 2019/2020. 

 

 

 

 

31/ago/20 31/ago/19
Diferimentos ( Ativo)
   Outros gastos a reconhecer -                     18,77           

-                     18,77           
Diferimentos (Passivo)
   Quotas ano letivo seguinte -                     590,00        
   Outros rendimentos a reconhecer -                     -               

-                     590,00        

31/ago/20 31/ago/19

   Caixa -                       20,00                        

   Depósitos à ordem 1 150,00             930,00                      
1 150,00             950,00                      
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6. Outros passivos correntes 

Em 31 de Agosto de 2019 e 31 de agosto de 2020, o saldo desta rubrica apresentava-se como 
segue: 

 

O valor em adiantamentos corresponde a duas pré-inscrições como associados recebidas 
para o ano letivo 2020/2021, a serem devidamente faturadas. 

Por outro lado, durante o último semestre foram recebidos 110 euros em quotas referentes 
a 2019/2020 a serem faturadas. 

7. Vendas e prestação de serviços 

 

 

O valor das quotas referentes ao ano letivo 2018/2019, que transitaram de inscrições do ano 
anterior à constituição da associação, foi de 70 euros. 

 

 

 

 

 

31/ago/20 31/ago/19
Outros Passivos Correntes
   Adiantamentos- quotas período seguinte 20,00                      20,00
    Recebimentos de Associados - a faturar 110,00                   
   Outros credores -                          35,58

130,00 55,58
   Perdas por imparidade acumuladas 0,00 0,00

130,00 55,58

31/ago/20
 Mercado 
Interno 

 Mercado 
Externo 

 Total 

   Vendas de mercadorias -                  
   Prestação de serviços -                  

Quotas 720,00             720,00           
720,00             -                    720,00           
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8. Subsídios à exploração 

No período de 2018/2019 e 2019/2020 a associação reconheceu os rendimentos abaixo: 

 

Os donativos relevantes foram concedidos por dois parceiros na organização do Evento do 
dia do Pai. 

 

9. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos fornecimentos e serviços externos no período findo em 31 de agosto de 
2019 e 31 de agosto de 2020, foi a seguinte: 

 

O valor reconhecido como gastos refere-se a cafés, água e mini-bolos/bolachas consumidas 
nos coffee-breaks. Os honorários registados referem-se à despesa com o convidado para o 
evento do início do ano letivo (stand-up comedy). 

 

10. Outros rendimentos 

Os outros rendimentos, no exercício findo em 31 de agosto de 2019 e 31 de agosto de 2020, 
foi como segue: 

 

 

 

 

31/ago/20 31/ago/19

     Donativos 35,58                270,00          
35,58                270,00          

31/ago/20 31/ago/19

   Outros serviços
       Honorários - Eventos 90,00                
      Cofee Break 18,77                31,31                   

108,77             31,31                   

31/ago/20 31/ago/19

    Quotas do período anterior 160,00               
   Outros rendimentos e ganhos 14,50                       

160,00               14,50                       
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11. Eventos subsequentes 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 
Demonstrações Financeiras de 31 de agosto de 2020. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente relatório, não se registaram 
outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

As demonstrações financeiras foram emitidas nesta data. 

 

12. Outras informações exigidas por diplomas legais 

A direção informa que a instituição não apresenta quaisquer dívidas ao Estado ou Segurança 
Social em situação de mora. 

Mais se informa que, de acordo com o art.12º dos Estatutos, o exercício dos cargos 
associativos é gratuito. 

 

 

Carvalhos, 30 de Setembro de 2020, 

A direção, 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Contabilista Certificado  

 

_______________________________

 


