
RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO : 2018

FUNDAÇÃO CONDESSA DE PENHA LONGA



  1 -   Introdução

A Fundação Condessa de Penha Longa, com sede social em Largo do Mártir, S. Sebastião, nº67, com um 
fundo social de 74 165,12 €, tem como atividade principal Educação Pré-Escolar. 
O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da 
atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2018.
O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e 
contem uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Fundação 
Condessa de Penha Longa, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos 
resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, 
bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.
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  2 -   Enquadramento Económico

Após uma aceleração da atividade mundial em 2017 e de acordo com a generalidade dos analistas, durante 
2018 continuou a registar-se uma expansão sólida da economia mundial apesar de se notar um certo nível de 
abrandamento. Devido essencialmente ao aumento dos custos comerciais e ao desfavorecimento das 
condições financeiras em algumas partes do mundo, o declínio do crescimento económico em muitas das 
grandes economias antecipou-se ao que era previsto.

Desde a última crise económica, várias medidas conseguiram melhorar a estabilidade financeira, tanto a nível 
global como ao nível de cada país, mas o trabalho permanece incompleto em muitos aspetos. Devido à 
materialização de alguns riscos, como o aumento do protecionismo comercial, e também de uma perspetiva 
económica mais fraca em algumas das principais economias emergentes, registou-se uma maior disparidade 
nas taxas de crescimento entre os diferentes países.

Num contexto de elevada incerteza política, uma intensificação das tensões comerciais pode abalar os 
sentimentos dos mercados comerciais e financeiros, bem como estimular a sua volatilidade, diminuindo o 
investimento e o comércio. No mesmo sentido, um aumento das barreiras comerciais trará necessariamente 
ruturas nas cadeias de fornecimento globais, que se tornaram uma parte integrante do processo produtivo 
nas últimas décadas, bem como atrasar a expansão de novas tecnologias, levando à redução da 
produtividade e bem-estar globais.

Ainda assim, as condições dos mercados financeiros e de trabalho continuaram favoráveis, bem como os 
elevados níveis de confiança dos agentes económicos das principais economias avançadas.

2.1. A Nível Internacional e Europeu.

Ao longo do primeiro semestre de 2018, o crescimento do PIB mundial manteve-se robusto, mas notou-se 
alguma disparidade na evolução da atividade entre as diversas economias, tendo-se verificado um 
abrandamento do crescimento na área do euro, no Reino Unido e no Japão, e o oposto nos Estados Unidos. 
Segundo dados do Banco de Portugal, nos Estados Unidos registou-se um aumento em termos homólogos 
de 2,7% do PIB, ficando acima do ritmo de crescimento registado ao longo de 2017, o que reflete a 
manutenção do crescimento do consumo privado e das condições monetárias e financeiras favoráveis, bem 
como da aceleração da Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) e das exportações, não esquecendo a melhoria 
continuada da situação no mercado de trabalho. Para a área do euro, como já referido, a atividade económica 
registou um abrandamento face ao crescimento forte registado em 2017, ainda assim mantendo um 
crescimento robusto (2,3% em termos homólogos, face a 2,8% no segundo semestre de 2017). No Reino 
Unido, o PIB aumentou 1,2% em termos homólogos, mas ficou abaixo do crescimento registado no segundo 
semestre de 2017 (1,5%). Em termos anuais, o Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê um crescimento do 
PIB mundial de 3,7%.

Pag. 3 de 16Administração/ Gerência

____________________

FUNDAÇÃO CONDESSA DE PENHA LONGARELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO 31
-12-2018



2.2 A nível Nacional 

Os mais recentes dados disponibilizados pelo Banco de Portugal apontam para uma continuação da 
expansão económica em 2018, embora a um ritmo mais moderado e inferior ao observado em 2017, 
influenciado por uma procura externa menos dinâmica, notando-se, contudo, um enquadramento externo 
favorável à economia portuguesa. Durante o primeiro semestre de 2018, registou-se um crescimento do PIB 
de 2,3% em termos homólogos, 0,2% abaixo do registado no segundo semestre de 2017. Para o conjunto do 
ano, as projeções do Banco de Portugal encontram-se alinhadas com as da Comissão Europeia, prevendo um 
crescimento do PIB de 2,1%.
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Este ritmo mais moderado de crescimento da atividade económica influenciou as exportações e a FBCF, que 
desaceleraram no primeiro semestre de 2018. Esta última reduziu para 4,0% no primeiro semestre de 2018, 
em comparação com os 7,7% registados no segundo semestre de 2017, em grande parte devido ao 
segmento da construção, com o crescimento muito forte do investimento em obras públicas verificado em 
2017. Em relação às exportações, cresceram 6,0% no mesmo período, após um aumento de 6,7% no segundo 
semestre de 2017. Este menor crescimento resulta da conjugação de uma ligeira aceleração do crescimento 
das exportações de bens, em particular no setor automóvel, com uma desaceleração das exportações de 
serviços, principalmente no tocante ao turismo, tendo os exportadores portugueses de bens e serviços 
continuado a ganhar quota nos mercados externos, apesar do ganho ter sido inferior ao verificado no ano de 
2017. Quanto às importações, verificou-se uma desaceleração, passando de um crescimento de 7,9% no 
segundo semestre de 2017 para 6,4% no primeiro semestre de 2018, tanto na componente de bens como de 
serviços, apesar de mais acentuada no segundo caso.

A evolução das exportações portuguesas encontra-se em linha com a desaceleração da procura externa, que 
cresceu apenas 3,4% em termos homólogos no primeiro semestre de 2018, abaixo dos 4,9% registados na 
segunda metade de 2017, refletindo o abrandamento das importações intra-área do euro. Por outro lado, 
registou-se uma ligeira aceleração do consumo privado tendo, no mesmo período, crescido 2,5% em termos 
homólogos, refletindo o crescimento do rendimento disponível real das famílias e os níveis historicamente 
elevados da confiança dos consumidores.
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Quanto ao mercado de trabalho, a recuperação da atividade produtiva contribuiu para a sua melhoria, 
registando-se um crescimento robusto do emprego e uma queda acentuada da taxa de desemprego. Em 
relação ao primeiro, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, registou-se um crescimento de 2,8% 
em termos homólogos no primeiro semestre de 2018, ainda assim traduzindo uma desaceleração de 0,5% 
face ao segundo semestre de 2017. Apesar desta desaceleração, continuou a exceder o crescimento da 
atividade. Quanto à taxa de desemprego, situou-se nos 7,0% em 2018, tendo diminuído 1,9% relativamente a 
2017, tendo-se registado no segundo trimestre de 2018 o valor mais baixo desde o segundo trimestre de 
2004. Já o número de desempregados, em 2018 diminuiu 20,9% em relação ao ano anterior, o que poderá 
contribuir para um maior crescimento dos salários. Contudo, devido ao cenário de evolução demográfica 
adversa, com uma tendência de redução da população residente e respetivo envelhecimento, o crescimento 
da população ativa tem abrandado, tendo-se registado em 2018, em termos de média anual, um aumento de 
apenas 0,3% face a 2017, o que compara com um crescimento de 0,8% no conjunto deste último.

  3 -   Análise da Atividade e da Posição Financeira

No período de 2018 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela 
Instituição. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 286 374,63 €, representando uma variação de 
6,11% relativamente ao ano anterior.

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua 
estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:
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No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apesenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o 
respetivo nº de efetivos. 

RUBRICAS 
PERIODOS

2018 2017 2016
Gastos com Pessoal 511 611,11 508 255,53 497 148,14

Nº Médio de Pessoas 36,00 35,00

Gasto Médio por Pessoa 14 211,42 14 521,59

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano 
anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.
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Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o 
ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e 
endividamento:

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes 
itens de balanço:
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ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS 2018 2017
Ativo não corrente 383 771,29 37 % 342 648,37 66 %

Ativo corrente 656 656,08 63 % 173 949,75 34 %
Total ativo 1 040 427,37 516 598,12

RUBRICAS 2018 2017
Capital Próprio 873 859,84 84 % 318 749,72 62 %

Passivo não corrente 25 777,75 2 % 34 019,91 7 %
Passivo corrente 140 789,78 14 % 163 828,49 32 %

Total Capital Próprio e Passivo 1 040 427,37 516 598,12

A sociedade exerceu atividade nos seguintes setores de Atividade: Creche, Pré-Escolar, Escola e ATL, sobre os 
quais abaixo se salienta os aspetos mais relevantes do ano letivo.

Creche
Ø    Aquisição de material têxtil para os dois berçários (lençóis e edredons).

Ø    Continuidade do projeto Mundos de Vida, com a implementação e crescente adesão 
do Dia do Pijama.

Ø    Sessões de “Yoga Baby” realizadas nos dias temáticos: pai e mãe, dinamizadas pela 
professora Sara.

Ø    Comemoração do Dia Mundial da Criança: insufláveis e jogos lúdicos, em parceria com 
a professora Sara.

Ø    Comemoração do Dia da Música: sessão “Viver a Música” com duas profissionais da 
área.

Ø    Atividades lúdicas: piscinas.

Ø    Dinamização de oficinas lúdicas: dança, música, teatro e yoga.

Pré-Escolar
Ø    Promover e incentivar a abordagem à leitura e à escrita, através do projeto da 
autarquia designado por “Bibliomóvel”, serviço de leitura itinerante que possibilita às 
crianças a “ida à biblioteca” sem se deslocarem à Biblioteca Municipal de Oliveira de 
Azeméis.

Ø     Parceria com a Enfermeira Andreia Magina, com a realização de uma sessão de 
esclarecimento sobre a correta escovagem e hábitos de higiene. 
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Ø    Receção de um autor –João Manuel Ribeiro com o livro “Os animais que tive”.

Ø    Visita ao Museu Convento dos Lóios – Santa Maria da Feira.

Ø    Visita à Casa da Música : “Alice no País das Músicas”.

Ø    Realização da Feira do Livro, com a presença da autora Sofia Silva com o livro “Quem 
raptou o Meia-Lua?”. 

Ø    Comemoração do Dia Mundial da Criança: ida ao cinema, shopping 8ª Avenida São 
João da Madeira, e atividades lúdicas e insufláveis.

Ø    Realização da Semana Cultural com diversas atividades e eventos para toda a família: 
Atelier de Pintura em Família; Hora do Conto (colaboração da bibliotecária Cristina 
Barbosa); Laboratório Pingote em Família- As Artes (com a colaboração habitual da 
engenheira Claúdia Azevedo); Concerto ao Entardecer (com a colaboração de vários pais)

Ø    Dinamização de oficinas lúdicas no mês de julho (colaboração dos professores Bruno e 
Sara) : dança, música, teatro, yoga, piscinas etc.

Ø    Manutenção dos parques exteriores e colocação de relva sintética.

Ø    Sábados em família com Yoga (pais e filhos) com a Prof. Sara Tavares.

Ø    Dia da Família- Eucarístia com as famílias na capela do Mártir S. Sebastião.

Ø    Apoio da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis, no transporte escolar gratuito 
para a realização de passeios/visitas ao exterior.

Ø    Atividade no SIAC Oliveira de Azeméis: “No Verão, todos os dias gelados? Não!

Ø    Sessão de esclarecimento para os encarregados de educação da sala dos 5 anos, com 
a terapeuta Daniela Folhas e a psicóloga Joana Costa: “Vou para o 1º Ciclo e agora?

                                                                                                                  
Escola

ü  Arranjo do Parque Infantil 

ü  Computadores Fixos nas salas 

ü  Novo quadro na sala do 4º ano 

ü  Bons resultados, de acordo com a média nacional, nas Provas de Aferição do Ministério da 

Educação; 

ü  Comemorações do Global Money Week 2018 

ü  Aquisição de Licenças Gratuitas para o Projeto Academia de Código Junior; 

ü  Inscrição no Projeto Junior Achievment 
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ü  Obtenção de cheques-dentista para os alunos do 2º ano  

ü  Participação no Concurso de Carnaval da Porto Editora, tendo como prémio cerca de 20 livros da editora para 
equipar a biblioteca. 

ü  Receção da Bibliomóvel – biblioteca itinerante da Biblioteca Ferreira de Castro; ü Fomos vencedores no Concurso 
de Contos de Natal dinamizado pela Junta de Freguesia; 

ü  Aquisição de coluna de som. 

ü  Participação com trabalhos de turma, nas comemorações do Centenário do Poeta Agostinho 

Gomes; Visita à Biblioteca de Cucujães neste âmbito. 

ü  Receção da Ilustradora Alexandra Gonçalves, no âmbito do Dia Mundial do Livro; 
ü Criação de equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva no âmbito do decreto 54/2018. 
                                                                                                                                                  ATL

Ao longo do ano letivo 2018 desenvolvemos um conjunto de atividades integradas no 
projeto da Instituição e do CATL. Entre as várias atividades destacamos: Mãos à Horta: 

•              Mini Chefs-Da Horta a Mesa 

•              Mercadinho-Sabores da Horta 

•              Espantalha a Horta 

•              Projeto Agropedagógico - Sabores da Gandarinha 

•              Eco fun day 
Natureza viva: 

•              Animais 3D- Pig Parade 

•              Biodiversidade na quinta-descobre e aprende 

•              Scavenger Hunt - Diverte-te 

•              Passeio ao meio local- exploração da fauna e flora  

•              Percursos pela quinta-trilhos de conhecimento 
Arte da Natureza: 

•              Releituras de arte 

•              Yoga na quinta; 

•              Musica na natureza-ouvir, sentir, reproduzir  

•              Visita ao ateliê Paulo Neves 

•              Ciência da natureza 

•              Arte do tear-aprender, fazer, decorar 

•              Pulseiras com técnica Kumihimo 

•              Desenho e pintura-op art 
Natureza Radical: 

•              CrossFit Kids 
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•              Arte Radical 

•              Dia Radical- Aventura na Ruína 

•              Lago Sunset 
Momentos  Em Família: 

Dia do Pai: Fazer Sementeiras 

Dia da Mãe- Jogos e arte 
 Em Fé: 

Teatro Via Sacra 

Lava-pés 

Vida de S.Vicente de Paulo 

Mês com Maria 
 Em Festa: 

Dia da Criança 

Festa do Halloween 

Teatro de Carnaval 
 Em Diversão:  

Magia do Natal-vamos ao circo 

Torneios desportivos  

Piscina 
Aprende +: 

•       Workshop de desenho e ilustração 

•       Dinheiro não nasce no multibanco-SIAC 

•       Oficina de Sombras Chinesas 

•       Danças Além Fronteiras-Frevo 

•       Artesanato 

•       Era uma vez- conto contigo 

•       Nutri-Ideias  

Novas Oportunidades-Oficinas: 

•       Andebolmania  

•       Xadrez 

•       Yoga  

•       Dança 

•       Instrumentos-Piano, Guitarra, Percussão   

Pag. 12 de 16Administração/ Gerência

____________________

FUNDAÇÃO CONDESSA DE PENHA LONGARELATÓRIO DE GESTÃO DO ANO 31
-12-2018



                                                                                                                        

  4 -   Proposta de Aplicação dos Resultados

A FUNDAÇÃO CONDESSA DE PENHA LONGA no período económico findo em 31 de dezembro de 2018 
realizou um resultado líquido de -23 168,78€, propondo a sua aplicação de acordo com o quadro seguinte:

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS
ANO 2018

Resultados Transitados (23 168,78)

  5 -   Expetativas Futuras

5.1. Cenário macroeconómico 

Num contexto de maturação do ciclo económico, as projeções macroeconómicas do BCE apontam para uma 
recuperação do crescimento no curto prazo, refletindo a melhoria das condições no mercado de trabalho, 
balanços mais robustos e uma diminuição gradual dos estímulos de política monetária e orçamental nas 
principais economias avançadas – nomeadamente nos EUA – bem como da desaceleração da economia 
chinesa. Tanto para 2019 como para 2020, o FMI prevê que o crescimento global se mantenha nos 3,6% e, 
posteriormente, deverá diminuir 1% até 2023.

Nas economias avançadas, o crescimento deverá descer para os 2,1% em 2019. Mais concretamente, para os 
Estados Unidos, é expectável que o crescimento decresça em 2019 e 2020, devido às recentes medidas de 
comércio anunciadas, bem como ao abrandamento do estímulo fiscal. Também para a área euro e para o 
Reino Unido é projetável um decréscimo em 2019, sendo que para o primeiro o BCE projeta uma descida do 
PIB real anual para 1,7% em 2019 e 2020, e 1,5% em 2021, estando relacionado sobretudo com o 
enfraquecimento gradual do comércio mundial, pela crescente escassez da oferta de mão de obra em alguns 
países, e pelas condições financeiras ligeiramente menos favoráveis. Quanto ao Reino Unido, a sua política 
monetária deverá manter-se flexível, em resposta às alterações das condições associadas às negociações do 
Brexit. Durante os próximos cinco anos, a dívida pública deverá diminuir em grande parte das maiores 
economias, projetando-se também um crescimento robusto do investimento, em cerca de 5,5%, segundo 
dados do FMI. Investir em infraestruturas físicas e digitais poderá fomentar o crescimento nas economias 
avançadas.

Em relação à taxa de desemprego, segundo o BCE, é espectável que esta desça para 7,1% em 2021, 
continuando a registar-se uma diminuição do número de desempregados, aproximando-se dos níveis 
mínimos anteriores à crise financeira, projetando-se também um aumento da remuneração por trabalhador, 
prevendo-se situar nos 2,7% em 2021. Ainda assim, o crescimento do emprego, entre 2019 e 2020, deverá 
abrandar substancialmente, devido sobretudo ao aumento da escassez de oferta de mão de obra em alguns 
países. A expansão da população ativa deverá manter-se, apesar de mais moderada, refletindo os valores 
líquidos relativos à imigração de trabalhadores e à integração de refugiados. Contudo, espera-se também 
que estes valores sofram gradualmente com o impacto do envelhecimento da população, que continuará a 
ser superior à entrada de jovens no mercado de trabalho. Estima-se que até 2035 nos países de baixo 
rendimento, o número de pessoas a chegar à idade laboral exceda as do resto do mundo em conjunto. Criar 
novos empregos que absorvam estas novas entradas será vital para o bem-estar social e político.
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5.2 Cenário Interno

Segundo o Banco de Portugal, a economia portuguesa enfrenta importantes desafios, como sendo a 
evolução demográfica - devido à redução da população e ao seu envelhecimento -, o aumento dos níveis de 
capital por trabalhador e a necessidade de criar um enquadramento conducente a um maior crescimento do 
investimento, tanto em qualidade como em quantidade, uma vez que durante o recente período recessivo 
registou-se uma queda acentuada do investimento em Portugal. 

No médio e longo prazo, Portugal continuará a enfrentar alguns constrangimentos ao crescimento, 
nomeadamente no respeitante ao investimento, apesar dos progressos realizados nos últimos anos no 
tocante ao funcionamento dos mercados e à redução do endividamento dos diversos setores da economia. 
No entanto, no curto prazo e num cenário de subutilização de recursos produtivos, é possível que a atividade 
económica possa crescer a um ritmo superior ao do produto potencial sem gerar pressões inflacionistas. 

Até 2021, no alinhamento das projeções para a área do euro, a economia portuguesa também deverá 
continuar com a trajetória de crescimento da atividade, embora verificando alguma desaceleração, ligada à 
fase de maturação do ciclo económico. Neste sentido, o PIB deverá situar-se nos 1,8% em 2019, e descer 1% 
em cada ano do horizonte de projeção, estimando-se um crescimento médio anual entre os 3,5% e os 4%, em 
comparação com os 7,8% registados em 2017. Para este ritmo menos positivo contribuirá a desaceleração das 
exportações, bem como o aumento das importações, que deverão em 2020 ter uma variação próxima de 5%. 
Por outro lado, o aumento do turismo poderá contribuir positivamente para o crescimento económico, apesar 
de apresentar um perfil de desaceleração, prevendo-se que este seja superior à procura externa, que deverá 
permanecer estável ao longo do horizonte de projeção, aproximando-se do ritmo previsto para o comércio 
mundial. No final deste intervalo temporal, as exportações em termos reais deverão atingir um crescimento 
de cerca de 70% face ao nível observado antes da crise financeira, contribuindo em 50% para o valor do PIB 
desse ano.
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Ainda no curto prazo, a economia portuguesa deverá manter a sua capacidade líquida de financiamento face 
ao exterior, à semelhança do observado desde 2012, medida pelo saldo conjunto da balança corrente e de 
capital, que deverá permanecer estável ao longo do horizonte de projeção, situando-se nos 1,3% até 2020, 
idêntico à média verificada em 2017, aumentando para 1,6% em 2021.

Até 2020, irá sentir-se uma redução do défice da balança de rendimento primário, refletindo o perfil 
projetado para os juros da dívida pública - cuja taxa de juro implícita permanecerá ligeiramente abaixo dos 
3% no horizonte 2019-2020 - e, por outro lado, o aumento do saldo da balança de capital, em grande parte 
devido à evolução dos recebimentos de fundos comunitários, o que se traduzirá numa alteração da 
composição do saldo das balanças correntes e de capital, uma vez que a redução do saldo da balança de 
bens e serviços será compensada pela evolução das balanças de rendimento primário e de capital.

Esta taxa de juro implícita da dívida pública aponta para uma desaceleração do investimento público, que irá 
pesar na FBCF, a qual deverá manter uma elasticidade face ao PIB superior à média histórica, esperando-se 
uma desaceleração de 6,6% em 2019 para 4,9% em 2021, essencialmente devido ao investimento empresarial 
que, até ao final do horizonte de projeção, deverá ultrapassar o nível registado no início da crise financeira 
em 2008. Este dinamismo irá ter um peso importante no PIB em 2021 (de 14,3%).

Em relação ao emprego, após ter-se verificado um crescimento muito dinâmico em 2017, estima-se que este 
continue com essa trajetória, mas de forma menos acentuada. Também na taxa de desemprego se verificará 
uma continuação da trajetória descendente, apesar de num ritmo mais moderado do que o verificado nos 
últimos 3 anos, devendo atingir os 5,3% em 2021. Estes resultados irão dever-se essencialmente à evolução 
positiva do emprego no setor privado, uma vez que se projeta uma desaceleração do emprego público. 
Devido ao aumento do salário mínimo em 2018, irá verificar-se, no curto prazo, uma aceleração dos salários e 
dinamização do emprego, esperando que se retomem aos valores médios históricos ao longo de 2019-2021. 
No longo prazo, o capital humano deverá permanecer como um fator potencial do crescimento, devendo 
notar-se um ligeiro aumento da população ativa ao longo do horizonte de projeção, para o qual contribui o 
gradual aumento da idade da reforma e a continuação do aumento da participação feminina no mercado de 
trabalho, que também contribuirá para o aumento da produtividade, fator crucial para um maior crescimento 
da economia portuguesa.

Voltando ao horizonte de projeção 2019-2021, o aumento dos custos salariais, bem como das margens de 
lucro, levarão a um ligeiro aumento da inflação, que deverá apresentar um perfil moderadamente ascendente, 
situando-se em média nos 1,5% (medida pela taxa de variação do IHPC). Ainda assim, esta deverá manter-se 
abaixo dos valores projetados para a área do euro. Este aumento dos custos salariais, provocará também uma 
variação positiva no consumo que, ainda assim, deverá registar uma desaceleração até 2021, devido 
essencialmente ao abrandamento da componente de bens não duradouros, em linha com a evolução do 
rendimento real disponível.

Por fim, na origem dos principais riscos às atuais projeções encontra-se o enquadramento externo, sendo o 
aprofundamento de mecanismos que permitam uma coordenação macroeconómica mais eficaz, uma partilha 
eficiente do risco e uma maior resiliência a choques desfavoráveis, essencial para garantir a estabilidade 
macroeconómica e as condições para o crescimento económico no futuro.

5.3 Evolução previsível da Instituição

Perante o cenário macroeconómico apresentado e a situação da economia nacional, prevê-se que a 
Instituição mantenha um nível de atividade semelhante ao realizado em 2018, estando em curso um esforço 
ainda maior na contanção dos gastos, por forma a equilibrar os resultados líquidos.
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  6 -   Outras Informações

A Fundação Condessa de Penha Longa não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, quer no 
estrangeiro.

No ano de 2018 e após ser detetado a inexistência do registo dos bens doados à Fundação Condessa de 
Penha Longa, e cujo património detém, a administração decidiu evidênciar no seu Ativo e pelo valor 
Patrimonial Atual, os bens, de entre os quais:

- Edificio da Gandarinha ( Artigo 507) no valor de 278.549,45€, 
- Bens de Investimento destinados a Alienação, cujo valor patrimonial à data de 31.12018 é de 332.691,40€ 
(Após alienação em 2018 dos Artigos 3631 e 5951)

Durante o período económico ocorreu alienação de 2 bens detidos para venda, nomeadamente bens do 
Ativo Fixo.

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira 
expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2018.

Não foram realizados negócios entre a sociedade e os seus administradores. Não lhes foram concedidos 
quaisquer empréstimos nem adiantamentos por conta de lucros.

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na 
sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão 
assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de 
riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal. 

Também não existem dívidas em mora perante a segurança social. 

  7 -   Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular 
aos Clientes/Utentes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das 
nossas atividades.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os 
quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade da FUNDAÇÃO 
CONDESSA DE PENHA LONGA.

Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o 
Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, a 
Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.
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