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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

E CONTAS 

ANO DE 2016 

 

 

 

1. REALIZADO 

Apresentámo-nos para o mandato de 2015/2017 da FAP-Sintra com a vontade de 

continuar a desenvolver uma série de ações que visavam prosseguir no caminho 

por uma educação de qualidade na escola pública em Portugal em efetiva e 

estreita parceria com todos os intervenientes no processo educativo. O nosso 

princípio principal foi o de desenvolver a participação das Associações de Pais na 

contínua construção e melhoria de uma escola para todos, genuinamente 

inclusiva, com a qualidade que se impõe para o desenvolvimento social e 

económico do país e mais em particular do nosso concelho. As Associações de Pais 

deverão permanecer como a essência de toda a estrutura do Movimento Parental 

e da representatividade dos pais no diálogo e na colaboração próxima com os 

professores e a família. 

Com esse propósito comprometemo-nos, através: 

 

Da COMUNICAÇÃO  

- Prosseguimos com as nossas associadas um trabalho de reforço, reflexão e 

debate sobre a educação; 

- Centrámos a atenção nas Associações e demos voz aos pais na página da net da 

FAP-Sintra através do espaço “Vez e Voz dos Pais”;  

- Procurámos sensibilizar os dirigentes associativos no desenvolvimento da 

solidariedade no Movimento Parental e na divulgação das Boas Práticas, 

fomentando parcerias e partilhas; 

- Fomos estando mais próximo das associadas com ações concretas e permanentes 

de auscultação das suas necessidades. 
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Das ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 

Garantimos e aumentámos a oferta extracurricular atuando diretamente sobre as 

crianças e jovens com, formação complementar, mais concretamente junto das 

unidades de ensino estruturado e multideficiência. 

Aumentámos o apoio às famílias concretizando o apoio de CAF/ATL e AEC, 

fundamental para que não se continue a assistir ao progressivo degradar desta 

oferta essencial, incrementando: 

- Apoio direto à continuação destas atividades em parceria com as associações que 

dele necessitem; 

- Um programa de parceria para a gestão integrada e em escala de espaços de ATL; 

- O reforço da atividade dos pais na turma e conselho geral do agrupamento;  

- Reorganização e reforço das Associações de Pais e formação dos dirigentes 

associativos; 

- Através de ações práticas envolvendo os filhos, procurámos melhorar a aposta na 

formação e participação parental. 

 

Da INCLUSÃO E MOBILIDADE 

Promovemos programas específicos que visaram sensibilizar alunos, pais e 

professores para a inclusão plena da sua comunidade com diferenças e onde a 

mobilidade permita que a escola seja de todos e para todos. 

 

Da PARCERIA COM A CÂMARA MUNICIPAL 

- Continuámos o reforço com a CMS de protocolos de parceria para permitirem 

uma efetiva participação das famílias na melhoria das condições e relações nas 

escolas do concelho; 

- Reforçámos o papel de parceria efetiva dos pais na defesa da escola pública com 

um maior empenho desta federação no Conselho Municipal de Educação onde 

somos parte da comissão de acompanhamento do PEL; 

- Desenvolvemos intervenção sobre as políticas educativas no que diz respeito à 

autonomia, agrupamentos, sistema e critérios de avaliação, política de manuais 

escolares, e toda a legislação que venha a ser produzida sobre educação.  
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Da ESSÊNCIA DA NOSSA ATUAÇÃO 

Baseada nos quatro princípios espelhados a seguir: 
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No que respeita à concretização do que nos propusemos fazer com o que foi 

apresentado e votado como o nosso Plano de Atividades para o biénio anterior 

cumprimos, naquilo de dependeu da nossa vontade, tendo ficado por realizar as 

ações que, por indisponibilidade dos nossos parceiros, não foi possível alocar 

meios humanos como foi o caso da língua gestual e das marionetas. Ficando no 

entanto a vontade e disponibilidade para que seja prosseguido nos anos seguintes, 

uma vez que são ações com importância efetiva. 

 

2. RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

Em documento próprio anexa-se o respetivo Relatório Financeiro, com as 

respetivas demonstrações financeiras, respeitantes ao ano fiscal de 2017. 
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Demonstrações Financeiras 
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Demonstração de res 

ultados por naturezas 
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Anexo 

 

1. Identificação da Entidade 

A Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Concelho de Sintra, 
também designada por FAP-Sintra, constituída em 31 de outubro de 1989, é uma instituição sem 
fins lucrativos e de utilidade pública, constituída sob a forma de Federação com estatutos 
publicados no n.º 106 III Série de 07/05/93 e última alteração Publicada em 25 de julho de 2014 
– Portal da Justiça, com sede em Praceta Ferreira de Castro, 14 R/C -  2735-104 Agualva Cacém. 
Tem como atividade de natureza da associativa para que possa prosseguir os seguintes 
objetivos: 
A FAP-Sintra tem por objetivos: 

 

a) Representar as suas associadas, sempre no respeito pela autonomia de cada uma; 

b) Incentivar a criação de associações de pais e encarregados de educação, através de 

ações junto destas, sensibilizando-as para as questões do ensino e da educação; 

c) Intervir no sentido de defender os interesses culturais, morais e físicos dos educandos, 

fomentando a colaboração permanente entre todas as estruturas intervenientes no 

processo educativo; 

d) Intervir, como parceiro social, junto das autoridades, da autarquia e demais instituições, 

de modo a possibilitar o exercício dos direitos, e facilitar o cumprimento dos deveres, 

que cabem aos pais e encarregados de educação; 

e) Pugnar pela dignificação e qualidade do ensino, bem como pela igualdade de 

oportunidades no seu acesso, defendendo a autonomia escolar e a corresponsabilização 

dos encarregados de educação na sua gestão; 

f) Contribuir e participar ativamente na definição de uma política de educação e 

juventude, de acordo com o consagrado na Constituição da República; 

g) Promover o esclarecimento de pais e encarregados de educação, enquanto membros 

da comunidade educativa, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão nos 

órgãos de gestão da escola; 

h) Fomentar atividades de caráter pedagógico, cultural e social, quer no âmbito do 

movimento associativo de pais e encarregados de educação, quer no âmbito da 

ocupação de tempos livres; 

i) Criar condições para a celebração de parcerias de âmbito cultural, científico e 

profissional; 
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j) Implementar um centro concelhio de partilha de conhecimento, de recursos e de 

pessoal. 

Ou seja, criar condições para a constituição de associações de pais e encarregados de educação, 

bem como apoiar, dinamizar, congregar e representar, a nível concelhio, nacional e 

internacional, as suas associadas, promovendo ações que contribuam para a melhoria da 

qualidade do sistema educativo. 

 

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

Em 2016 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma 

Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No anexo II do referido Decreto, refere 

que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é composto por: 

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF); 

• Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março; 

• Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março; 

• NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março; e 

• Normas Interpretativas (NI). 

 

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2012, pelo que à data da transição do 

referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de Solidariedade 

Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para Federações 

Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de janeiro de 

2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. 

Assim, a Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de janeiro de 2012 aplicando as 

disposições previstas na NCRF-ESNL. As Demonstrações Financeiras de 2011 que foram 

preparadas e aprovadas, de acordo com o referencial contabilístico em vigor naquela altura, 

foram alteradas de modo a que haja comparabilidade com as Demonstrações Financeiras de 

2011. 

À data da transição não existiu qualquer montante de ajustamento nas Demonstrações 

Financeiras devido à adoção da NCRF-ESNL.  
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3. Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

 

3.1. Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF) 

 

3.1.1. Continuidade: 

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no 

futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir 

consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este 

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção 

da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins. 

 

3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica): 

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram 

(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, 

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 

contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se 

relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes 

rendimentos e gastos são registados respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por 

acréscimos” (Notas 11 e 18) e “Diferimentos” (Nota 12) 

 

3.1.3. Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando 

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas 

e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para 

os utentes. 
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3.1.4. Materialidade e Agregação: 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade 

dependente da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou 

inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas 

demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para 

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente 

relevante para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

 

3.1.5. Compensação 

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os 

gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.  

 

3.1.6. Informação Comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgava, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao 

período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas 

contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo 

do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as 

quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta: 

a) A natureza da reclassificação; 

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e 

c) Razão para a reclassificação. 

 

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

 

3.2.1. Investimentos financeiros 

Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o 

controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados 

pelo Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com 

uma representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade. 

Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de 

ajustar tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este 

ajuste é efetuado por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos 

recebidos, líquido de perdas por imparidade acumuladas. 
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Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores, beneméritos, 

patrocinadores, doadores, associados, membros que se encontram com saldo no final do 

período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados 

no ativo pela quantia realizável. 

 

Clientes e outras contas a receber 

Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando 

deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, 

para assim retratar o valor realizável líquido. 

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de 

forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será 

recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e 

respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva 

inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano. 

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em 

que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não 

Correntes. 

 

Outros ativos e passivos financeiros 

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são 

mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de 

resultados do período. 

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo 

financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade. 

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados 

ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra 

em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é 

reconhecida a reversão. 

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE) 
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Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que 

possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu 

valor nominal. 

 

3.2.2. Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. 

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: 

• fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros; 

• fundos acumulados e outros excedentes; 

• subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal 

aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo. 

 

3.2.3. Provisões 

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos 

acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a 

Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um 

evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um 

exfluxo que seja razoavelmente estimado. 

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar 

a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e 

incertezas intrínsecos à obrigação. 

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a 

estimativa a essa data. 

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no 

entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios 

económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes 

também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação 

apenas quando for provável a existência de um influxo. 
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3.2.4. Financiamentos Obtidos 

Empréstimos obtidos 

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos 

custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como 

gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos 

similares suportados”. 

 

3.2.5. Estado e Outros Entes Públicos 

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incluí as 

tributações autónomas. 

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC): 

a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;  

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as 

pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;  

c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou 

predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, 

solidariedade social ou defesa do meio ambiente.” 

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que: 

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício 

das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, 

bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos 

termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes 

requisitos:  

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à 

prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de 

utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, 

respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;  

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global 

líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de 

tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo 

impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos 

impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 

1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;  

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos 

estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das 

atividades económicas por elas prosseguidas.” 

 



 Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 

Fap - Sintra 12 
Praceta Ferreira de Castro, 14 R/C  -  2735-104 AGUALVA/CACÉM 

NIPC: 503191035 
© Cofijur, Lda. 

 

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 

21,00% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de 

IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do 

CIRC. 

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, 

durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e 

cinco anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou 

impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou 

suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2013 a 2016 ainda poderão 

estar sujeitas a revisão. 

 

4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 

5. Custos de Empréstimos Obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos 

como gastos à medida que são incorridos. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a FAP não tinha qualquer empréstimo. 

 

6. Rédito 

Para os períodos de 2017 e 2016 os réditos foram os seguintes: 

 

A prestação de serviços iniciada em 2017, resulta da exploração do ATL. 

7. Subsídios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de 

“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”: 

 Mercado 

Interno 

 Mercado 

Externo 
 Total 

 Mercado 

Interno 

 Mercado 

Externo 
 Total 

   Vendas de mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Prestação de serviços 66.794,49 0,00 66.794,49 0,00 0,00 0,00

66.794,49 0,00 66.794,49 0,00 0,00 0,00

31-Dez-17 31-Dez-16
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8. Imposto sobre o Rendimento 

O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado. 

 

9. Benefícios dos empregados 

O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2016 e 2017, foram, respetivamente 

oito na Comissão Coordenadora, quatro no Conselho Fiscal e quatro na Mesa da Assembleia 

Geral. No período de 2017 verificou-se a saída do vice-presidente da CC por falecimento tendo-

se decidido, no entanto, manter o lugar em aberto até ao ato eleitoral próximo. 

Os órgãos diretivos da Entidade não auferem qualquer remuneração.  

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2017 foi de 2 e em 31/12/2016 

foi de 2, no ATL a média foi de 12 Técnicos de ATL relativamente aos contratados para as AEC’s 

foram em média de 80 professores. 

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

31-Dez-17 31-Dez-16

DGEsTE 460.191,10 462.972,51

CMS 17.000,00 17.000,00

Quotas 75,00 275,00

IEFP 0,00 0,00

Quotas - Formação 0,00 0,00

477.266,10 480.247,51

31-Dez-17 31-Dez-16

   Remunerações dos orgãos sociais 0,00 0,00

   Remunerações do pessoal 348.351,55 307.392,99

   Beneficios pós-emprego 0,00 0,00

   Indemnizações 27.164,33 24.446,26

   Encargos sobre remunerações 74.938,47 66.732,83

   Seguros 4.215,09 3.449,82

   Gastos de acção social 0,00 0,00

   Outros gastos com pessoal 3.794,06 4.030,39

458.463,50 406.052,29
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10. Orgãos sociais 

A composição dos órgãos sociais é a seguinte: 

 

Biénio 2015-2017 

 

COMISSÃO COORDENADORA 

Presidente - Valdemar Parreira - EB1 (JI) António Torrado 

Vice-presidente - Álvaro Silva - ESec Ferreira Dias 

Tesoureiro - António Godinho - EB1 Agualva 3 

Secretário - Palmira Simões - EB (2/3) D. Pedro IV 

Vogal - Hermínia Gomes - EB1 Rinchoa, 2 

Suplentes: 

Helena Patrão - EB1 Mem Martins, 1 

António Teixeira - EB1 da Xutaria 

Helena Santos - EB (2,3) Prof. Agostinho da Silva 

 

MESA da ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente - Manuel Marcos - EB (2/3) António Sérgio 

Vice-presidente - Solange Santos - EB1 Quinta da Fidalga 

Secretário - Alexandra Oliveira - E Secundária Ferreira Dias 

Suplente: 

Nuno Anselmo - EB1 Casal da Barôta 

 

CONSELHO FISCAL 

Presidente - José Vaz - EB (JI) Abrunheira 

Vogal - Carlos Saldanha - EB (2/3) Ruy Belo - NAPARB 

Vogal - Vítor Mendes - EB Rainha D. Leonor de Lencastre 

Suplente: 

Carlos Alves - E Secundária Ferreira Dias 
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11. Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 

534/80, de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que 

a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos 

legalmente estipulados. 

 

12. CAF // ATL 

Em setembro de 2017, a FAP Sintra assinou um protocolo com o Agrupamento de Escolas D. 

Maria II, para assegurar as Atividades de Tempos Livres, e em 4 meses de atividade os resultados 

são: 

 

Mais informamos, que para assegurar esta atividade, tivemos de contratar 12 Técnicos, e neste 

temos cerca 270 crianças inscritas, e a usufruir dos serviços. 

 

13. AEC’s 

Neste ponto, vamos apresentar as contas repartidas entre os vários agrupamentos, sobre os 

quais a FAP está responsável por desenvolver em parceria com os agrupamentos as Atividades 
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de Enriquecimento Curricular integrando os 2º, 3º períodos do ano letivo 2016/2017 e 1º 

período do ano letivo de 2017/2018. 

 

Agrupamento Escolas Alfredo da Silva, composto pelas Escolas: 

• EB Fernando Formigal de Morais, Varge Mondar, Sintra 

• EB de Albarraque, Sintra 

• EB de Francos, Sintra 

• EB de Abrunheira, Sintra 

• EB de Serradas, Sintra 

• EB de Manique de Cima, Sintra 

• EB de Cabra Figa, Sintra 
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Agrupamento Escolas D. Maria II, composto pelas Escolas: 

• EB n.º 1 do Cacém 

• EB de Vale Mourão 

• EB Ribeiro de Carvalho 
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Agrupamento Escolas de Massamá, composto pelas Escolas: 

• EB n.º 2 de Massamá 
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Agrupamento Escolas de Mem Martins, composto pelas Escolas: 

• EB n.º 1 da Serra das Minas 

• EB n.º 2 de Mem Martins 
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Agrupamento Escolas Ferreira de Castro, composto pelas Escolas: 

• EB de Ouressa 

• EB n.º 1 de Mem Martins 

• EB de Mem Martins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 

Fap - Sintra 21 
Praceta Ferreira de Castro, 14 R/C  -  2735-104 AGUALVA/CACÉM 

NIPC: 503191035 
© Cofijur, Lda. 

 

Agrupamento Escolas Monte da Lua, composto pelas Escolas: 

• EB da Portela de Sintra 

• EB de Galamares (Autorização excecional de funcionamento) 

• EB de Sintra 

• EB de Mucifal 

• EB de São Pedro 

• EB de Colares 

• EB de Ranholas (Autorização excecional de funcionamento) 

• EB n.º 1 do Linhó 

 

 

 

 

 



 Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 

Fap - Sintra 22 
Praceta Ferreira de Castro, 14 R/C  -  2735-104 AGUALVA/CACÉM 

NIPC: 503191035 
© Cofijur, Lda. 

 

Agrupamento Escolas Escultor Francisco dos Santos, composto pelas Escolas: 

• Escola Básica n.º 2 de Rinchoa, Sintra 

• EB n.º 1 de Fitares 
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Agrupamento Escolas D. João II, composto pelas Escolas: 

• Escola Básica do Casal do Cotão, Sintra 

• Escola Básica n.º 2 de São Marcos, Sintra 

• Escola Básica n.º 1 de São Marcos, Sintra 
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14. Outras Informações 

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas 

as seguintes informações. 

 

14.1. Investimentos Financeiros 

O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e o Fundo de Garantia de Compensação do 

Trabalho (FGCT) encontram-se definidos na Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, com os 

procedimentos definidos na Portaria n.º 294-A/2013, de 30 de setembro, os quais são 

obrigatórios para novos funcionários admitidos a partir de 1 de outubro de 2013, tendo em 31 

de dezembro de 2017 o seguinte saldo: 

 

14.2. Associados: 

Para os períodos de 2017 e 2016 a rubrica “Associados” encontra-se desagregada da seguinte 

forma: 

No universo de sessenta e duas associações no concelho que, por via de representação, 
são associadas naturais da FAP-Sintra apenas cerca de trinta são membros efetivos de 
pleno direito por via da regularização das quotas, embora o façam de forma inconstante. 
 

14.3. Outras contas a receber 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a seguinte 

decomposição: 

 

 

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

F.C.T. 4.284,02 0,00 4.041,37 0,00

   Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

4.284,02 0,00 4.041,37 0,00

   Perdas por imparidade acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

31-Dez-17 31-Dez-16

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Joaquim Ribeiro 0,00 31.144,84 0,00 31.144,84

CNIPE 0,00 21.173,91 0,00 21.173,91

Andrea Vertessen 0,00 0,00 0,00 800,00

Diferenças pagamento 0,00 -4,06 0,00 3,18

Independentes 0,00 -880,00 0,00 0,00

Dgest 0,00 745,80 0,00 0,00

0,00 52.180,49 0,00 53.121,93

   Perdas por imparidade acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 52.180,49 0,00 53.121,93

31-Dez-17 31-Dez-16
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Aqui estão espelhadas as situações irregulares encontradas durante exercícios anteriores e que 

constituem duas contas de dívida de terceiros e que significam o seguinte: 

I. Por altura da constituição da organização CNIPE, e por esta estar inibida de poder faturar 

e contrair despesa em seu nome, foram feitos investimentos por parte da FAP-Sintra na 

sua constituição e não claramente espelhadas em contas anteriores, pelo que foi 

necessário integrá-las devidamente neste balanço do exercício. Até à data estas contas 

eram apresentadas nos relatórios e contas da FAP-Sintra de forma avulsa e integrada 

nos resultados. Esta situação foi sempre assumida pela CNIPE e está espelhada em atas 

das suas assembleias gerais em contas apresentadas e aprovadas, nomeadamente as de 

24 de Abril de 2010, 14 de Abril de 2012, 14 de Dezembro de 2013 e de 22 de Março de 

2014 no Relatório e Contas apresentado. Feito o levantamento desta situação verificou-

se que as faturas em causa foram sempre feitas em nome da FAP-Sintra pelas razões 

apresentadas anteriormente. Não obstante isso, e porque tinha que se referir esta 

situação em contas da FAP-Sintra, esta questão passou a estar integrada nos Ativos do 

Balanço conforme o apresentado no balancete geral do período de exercício de 2014 e 

que corresponde ao valor de 21 173,91€. 

II. Na verificação das contas deparámo-nos, em função da apresentação de demissão do 

presidente da CC, com a utilização indevida de verbas por parte do sr. Joaquim Ribeiro 

e que diziam respeito a pagamento de despesas pessoais, nomeadamente créditos 

contraídos e outras que não podiam ser levados em conta como despesas em exercício 

de funções e que foram apurados em valor de 10 314,13€. Igualmente se detetou que a 

conta bancária do BCP, desde meados de 2011 que estava com uso estrito e pessoal 

desta pessoa e da qual desapareceu a verba apurada de 20 201,07€. Por esta razão 

foram inscritos numa conta de terceiros em nome de Joaquim Ribeiro, como verba total 

a ressarcir a FAP-Sintra no valor de 31 144,84€. 
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14.4. Acréscimos / Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Acréscimos / Diferimentos” englobava os 

seguintes saldos: 

 

 

Estas verbas no quadro acima são o resultado provisório das AEC’s de cada um dos 

agrupamentos mencionados relativo ao 1º período do ano escolar 2017/2018. 

 

 

No quadro acima, temos os resultados acumulados dos agrupamentos, no fim do ano escolar 

2016/2017, valor este que terá de ser regularizado com os mesmos. 

 

14.5. Caixa e Depósitos Bancários 

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2016 e 2015, encontrava-se 

com os seguintes saldo: 

 

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Alfredo da Silva 0,00 6.170,18 0,00 0,00

D. Maria II 0,00 5.765,78 0,00 0,00

Massamá 0,00 5.013,82 0,00 0,00

Mem Martins 0,00 4.056,42 0,00 0,00

Ferreira de Castro 0,00 6.785,27 0,00 0,00

Monte da Lua 0,00 4.845,18 0,00 0,00

Escultor Francisco dos Santos 0,00 5.272,43 0,00 0,00

D. João II 0,00 8.720,94 0,00 0,00

0,00 46.630,02 0,00 0,00

   Perdas por imparidade acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 46.630,02 0,00 0,00

31-Dez-17 31-Dez-16

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Alfredo da Silva 0,00 -5.783,80 0,00 0,00

D. Maria II 0,00 6.355,11 0,00 0,00

Massamá 0,00 -8.596,82 0,00 0,00

Mem Martins 0,00 7.067,31 0,00 0,00

Ferreira de Castro 0,00 10.798,92 0,00 0,00

Monte da Lua 0,00 2.026,40 0,00 0,00

Escultor Francisco dos Santos 0,00 0,00 0,00 0,00

D. João II 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.867,12 0,00 0,00

   Perdas por imparidade acumuladas 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 11.867,12 0,00 0,00

31-Dez-1631-Dez-17

31-Dez-17 31-Dez-16

   Caixa 57,15 12,94

   Depósitos à ordem 180.759,51 6.929,40

180.816,66 6.942,34
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14.6. Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

 

Chama-se a atenção para a alteração da conta de resultados transitados, isto porque estavam 

aqui erradamente considerados os resultados das AEC’s, que por negociação com os 

agrupamentos, este é sempre zero. 

 

14.7. Fornecedores 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é nulo. 

 

14.8. Estado e Outros Entes Públicos 

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma: 

 

 

 

14.9. Outras Contas a Pagar 

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma: 

 

 

14.10. Subsídios, doações e legados à exploração 

Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12. 

 

 

                                            31-Dez-17 31-Dez-16

Resultados Transitados 120.960,00 200.041,30

Resultado Liquido do período 41.904,32 14.137,03

162.864,32 214.178,33

   Imposto sobre o rend. das pessoas singulares (IRS) 467,00 518,00

   Segurança Social 13.842,11 9.156,91

   Outros impostos e taxas 317,44 0,00

14.626,55 9.674,91

 Não corrente  Corrente  Não corrente  Corrente 

Ferreira Castro 0,00 0,00 0,00 0,00

Alfredo Silva 0,00 2.868,31 0,00 2.868,31

Outros 0,00 0,00 0,00 152,36

0,00 2.868,31 0,00 3.020,67

31-Dez-17 31-Dez-16
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14.11. Fornecimentos e serviços externos 

A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro 

de 2017 e de 2016, foi a seguinte: 

 

Nos serviços especializados estão integrados todos os valores que compreendem os gastos com 

sistema de segurança das instalações, os honorários pagos ao gabinete de contabilidade (integra 

avenças de contabilidade e gestão dos recursos humanos), as despesas bancárias respeitantes 

à manutenção de contas, publicidade e marketing (integrando manutenção página web e 

anúncios publicitários), conservação e reparação do equipamento existente, livros de 

documentação técnica específica, material de escritório consumível, pequenas ferramentas 

utilitárias, e artigos de oferta (inclui placas comemorativas e brindes).  

As deslocações e estadias compreendem as despesas na representação da Federação junto das 

instituições em que tem assento, conselho municipal de educação, despesas de representação 

e realizações próprias, compreendendo o valor das deslocações e refeições pagas aos membros 

dos órgãos sociais ao serviço da instituição.  

Na rubrica outros serviços integraram-se todas as despesas efetuadas com renda das 

instalações, telefones, serviços de CTT, despesas em serviços de coffebrack com a realização das 

assembleias gerais, em produtos de higiene e limpeza das instalações. 

Neste ano de 2017, foi introduzida uma nova conta de controlo das AEC’s, de forma a “anular” 

o resultado das mesmas no resultado global das outras atividades da FAP. 

 

 

31-Dez-17 31-Dez-16

   Subcontratos 0,00 0,00

   Serviços especializados 20.621,72 14.636,43

   Materiais 5.072,91 4.044,66

   Deslocações, estadas e transportes 6.984,24 4.913,77

   Serviços diversos: 2.723,50 25.631,27

Comunicação 1.240,52 1.361,10

Seguro 739,72 0,00

Contencioso e Notariado 193,76 35,00

Limpeza, Higiene e conforto 549,50 648,34

Outros serviços diversos: 7.439,14 23.586,83

Material Didático 29.588,40 23.346,06

Produtos Consumo Interno 693,57 240,77

Acerto AEC's -22.842,83 0,00

42.841,51 49.226,13
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14.12. Outros rendimentos e ganhos 

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

 

14.13. Outros gastos e perdas 

A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma: 

 

 

14.14. Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2017 e 2016 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

 

 

14.15. Acontecimentos após data de Balanço 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas 

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2017. 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram 

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas. 

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2016 foram 

aprovadas em fevereiro de 2017. 

Nota final: 

31-Dez-17 31-Dez-16

Recuperação de custos 210,00 39,31

210,00 39,31

31-Dez-17 31-Dez-16

Taxas / IVA honorários 965,26 517,96

Correções exercicios anteriores 0,00 9.104,57

Quotizações 96,00 72,00

1.061,26 9.694,53

Juros e gastos similares suportados

   Juros suportados 0,00 1.176,58

0,00 1.176,58

Resultados financeiros 0,00 -1.176,58







(Designação da APEE e Logotipo) 

 

CREDENCIAL (Modelo) 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da FAP-Sintra 

 

 

 

Para a Assembleia Geral convocada para as 21h de 03 de Fevereiro de 2017, 

credenciamos _____________________________________, com poderes 

bastantes para analisar, discutir, aprovar ou não, qualquer dos pontos 

constantes nas respetivas Ordem de Trabalhos. 

 

(assinatura + carimbo) 

 

Data:________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Para regularização das quotas atualizar   

IBAN PT50 0035 0457 00011770630 51 -  CGD 
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FAP- SINTRA 
 

Os educadores devem “aprender, como 

na medicina, a fazer diagnósticos e 

saber o que faz falta a uma criança, em 

vez de a empurrar da escola, em vez de 

a excluir da sociedade. Os médicos não 

podem fazer isso. Os professores 

também deviam ser proibidos de o fazer 

no plano da deontologia. Têm é de 

aprender a conhecer os alunos, e 

aprender com eles a construir as suas 

aprendizagens, que seria o equivalente a 

construir a sua saúde”  

Sérgio Nisa 

 

 

 

 

 

Cacém 

AG de 16.02.2018 
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PLANO DE ATIVIDADES PARA O BIÉNIO 2018/ 19 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Num ano em que de novo se debate a autonomia das escolas e qual a centralidade da escola e 

qual o papel do poder autárquico a desempenhar neste âmbito, assume particular relevo o 

Movimento Associativo dos Pais e decorridos dois anos, voltamos a reafirmar o que na altura 

afirmávamos. 

Em Portugal, desde meados da década de 1980 que se tem assistido a uma transformação do 
papel do Estado na administração da educação, no sentido da transferência de poderes e 
funções dos níveis nacional e regional para o nível local. Medidas de descentralização 
territorial e funcional de serviços da administração central do Ministério da Educação, as quais 
estiveram na génese das direções-regionais; constituição dos Territórios Educativos de 
Intervenção Prioritária (TEIP), consagrando a possibilidade de os estabelecimentos de 
educação e ensino se agruparem em função dos contextos sociais em que se inserem, 
particularmente em áreas económica e socialmente carenciadas; criação dos agrupamentos de 
escolas, conduzindo à gestão conjunta de redes de escolas do mesmo ou de diferentes níveis 
de ensino (respetivamente, agrupamentos horizontais e agrupamentos verticais); regime de 
autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos de educação pré-escolar, 
dos ensinos básico e secundário, assim como dos respetivos agrupamentos, consagrando a 
autonomia das escolas (nos domínios pedagógico, administrativo, financeiro…), em função dos 
contextos específicos de cada unidade educativa. 
O Projeto Educativo Local (PEL) resulta da iniciativa do poder local discutido, conduzido e 
definido a nível local, o qual tem como preocupação conciliar os projetos educativos das 
escolas com a definição de uma política local de educação. O PEL é definido “como 
instrumento de realização de uma política educativa local, que articula as ofertas educativas 
existentes, os serviços sociais com os serviços educativos, promove a gestão integrada dos 
recursos e insere a intervenção educativa numa perspetiva de desenvolvimento da 
comunidade e de promoção da qualidade de vida”, aproveitando todas as sinergias. 
Estes princípios estão espelhados no conceito da cidade educadora exercendo e 
desenvolvendo esta função paralelamente às suas funções tradicionais (económica, 
social, política de prestação de serviços), tendo em vista a formação, promoção e o 
desenvolvimento de todos os seus habitantes. Deve ocupar-se prioritariamente das 
crianças e jovens, mas com a vontade decidida de incorporar pessoas de todas as 
idades, numa perspetiva de formação/aprendizagem ao longo da vida. 
Segundo os princípios das cidades educadoras, os municípios deverão exercer com eficácia 

as competências que lhes cabem em matéria de educação. Qualquer que seja o 
alcance destas competências, elas deverão prever uma política educativa ampla, com 
caráter transversal e inovador, compreendendo todas as modalidades de educação 
formal, não formal e informal, assim como as diferentes manifestações culturais, fontes 
de informação e vias de descoberta da realidade que se produzam na cidade. 
Os territórios educadores deverão estar conscientes dos mecanismos de exclusão e 
marginalização que as afetam e as modalidades que eles apresentam assim como 
desenvolver as políticas de ação afirmativa necessárias. Deverão, em particular, 
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ocupar-se dos recém-chegados, imigrantes ou refugiados, que têm o direito de sentir, 
com toda a liberdade, que o território lhes pertence. Deverão consagrar todos os seus 
esforços no encorajar a coesão social entre os bairros e os seus habitantes, de todas 
as condições. 
A escola passa a ter o papel diferente, tal como a comunidade que habita o território, não se 
tratando de a escola se abrir à comunidade, nem de esta se abrir à escola, mas de a 
comunidade organizar um “sistema” educativo em que a escola se integra, em função de um 
projeto educativo integral e integrador. 
Enquanto ideia-projeto de cidade, ela requer “um projeto educativo comum” (escola e ao 
território), projeto esse que deve resultar de “uma estratégia global e conjunta em que 
participem os responsáveis de uma comunidade local, as instituições e as entidades 
particularmente educativas, para dar prioridade e uso racional aos recursos e relações 
existentes ou latentes na organização social, económica e cultural de um determinado 
território” (Caballo, 2001:30) 
Este é o projeto que a CMS tenta desenvolver em parceria com a Universidade de Coimbra e 
que nos compete acompanhar e participar. 

 

2. PRINCÍPIOS 

A FAP-Sintra deve continuar a pautar a sua atuação assente nos quatro princípios que definiu 

há dois anos atrás, a saber: 

a. O do COMPROMISSO; 

b. O da SOLIDARIEDADE; 

c. O da CREDIBILIDADE; 

d. E o da COERÊNCIA. 
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3. OBJETIVOS 

Apresentamo-nos para o mandato de 2018/2019 da FAP-Sintra com a consciência de que 

muito do que fizemos está inacabado e que ainda é necessário continuar a desenvolver, 

implementar e melhorar. 

O objetivo de prosseguir no caminho por uma educação de qualidade na escola pública 

em Portugal em efetiva e estreita parceria com todos os intervenientes no processo 

educativo, tem que ser uma permanente realidade. O nosso objetivo primordial tem que 

ser o de desenvolver a participação das Associações de Pais na contínua construção e 

melhoria de uma escola para todos, genuinamente inclusiva, com a qualidade que se 

impõe para o desenvolvimento social e económico do território que habitamos. As 

Associações de Pais continuam a ser a essência de toda a estrutura do Movimento 

Parental e da representatividade dos pais no diálogo e na colaboração próxima com a 

Escola. 

Por essa linha de continuidade e, por via: 

 

Da COMUNICAÇÃO 

- Prosseguir de forma continuada com as nossas associadas um trabalho de reforço, 

reflexão e debate sobre a educação; 

- Sensibilizar os dirigentes associativos no desenvolvimento da solidariedade no 

Movimento Parental e na divulgação das Boas Práticas, fomentando parcerias e partilhas;  

- Manter a proximidade às associadas com ações concretas e permanentes de auscultação 

das suas necessidades e continuando a promover encontros interpares. 

 

Das ASSOCIAÇÕES DE PAIS E AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

Garantir a oferta extracurricular, formação complementar em colaboração estreita com a 

escola incluindo a comunidade educativa. 

Garantir a oferta de apoio às famílias por via das APEE que mantêm a oferta de CAF/ATL e 

Atividades de Enriquecimento Curricular, impedindo o abandono das atividades e 

consequente dissolução de grande parte das associações de pais. 

Continuaremos a insistir na prossecução dos objetivos que definimos, incrementando: 

- Apoio direto à continuação destas atividades em parceria com as associações que dele 

necessitem; 

- Um programa de parceria para a gestão integrada e em escala de espaços de CAF/ATL; 

- A integração das atividades artísticas e culturais na escola; 
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- O reforço da atividade dos pais na turma e conselho geral do agrupamento; 

- Reorganização e reforço das Associações de Pais e formação dos dirigentes associativos; 

- A melhoria na aposta da formação e participação parental; 

- A melhoria da oferta de AEC como atividade extracurricular onde se promova a 

capacitação e inclusão. 

 

Da INCLUSÃO, MOBILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Tornar a escola pública uma instituição que viva a inclusão de forma diária e efetiva. Para 

isso, continuar a promover programas específicos, tais como a Música & Gestos, que 

visam sensibilizar alunos, pais e professores para a inclusão plena de todos numa escola 

que, para além de ser integradora, seja realmente inclusiva. 

Através de parcerias efetivas, tal como com a Liga para a proteção da natureza (LPN), 

sensibilizar e educar os nossos estudantes para a relação efetiva com a natureza.  

 

Da PARCERIA COM A CÂMARA MUNICIPAL 

- Reforçar o papel de parceria efetiva dos pais na defesa da escola pública com um maior 

empenho desta federação no Conselho Municipal de Educação; 

- Desenvolver a intervenção interessada das Associações sobre as políticas educativas no 

que diz respeito à autonomia, agrupamentos, sistema e critérios de avaliação, política de 

manuais escolares, e toda a legislação que venha a ser produzida sobre educação.  

 

Da ESSÊNCIA DA NOSSA ATUAÇÃO 

Baseada nos quatro princípios espelhados no anexo seguinte.  
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4. DO PLANO DE FORMAÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Como é essencial promover competências no âmbito parental, na complementaridade das 

técnicas de CAF, nas crianças e jovens a FAP Sintra agendou um plano de formação que passa a 

expor no quadro seguinte: 
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5. DO ORÇAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

No cumprimento das disposições legais em vigor, a Comissão Coordenadora da 

FAP-Sintra agora eleita vem apresentar o orçamento espelhado no ANEXO 3. 

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA 2018 / 19 
  

 ESTIMADO PARA O BIÉNIO           
2018 / 2019  

 
DESPESAS 2018   2019 

        

SALÁRIOS FUNCIONÁRIAS   23 060,00€    23 060,00 € 

SALÁRIOS TÉCNICOS AEC 430 000,00€   435 000,00 € 

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES E SEGUROS 78 500,00€   79 000,00 € 

CONTABILIDADE 5 500,00 €   6 000,00 € 

COMUNICAÇÕES 2 000,00 €   2 000,00 € 

MEDICINA TRABALHO / SEGURANÇA 3 100,00 €   3 100,00 € 

DESPESAS BANCÁRIAS 1 000,00 €   840,00 € 

CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO 500,00 €   500,00 € 

LIVROS TÉCNICOS 960,00 €   960,00 € 

MATERIAL ESCRITÓRIO 4 000,00 €   4 000,00 € 

DESLOCAÇÕES ESTADIAS 4 500,00 €   4 000,00 € 

OUTROS SERVIÇOS / FORMAÇÃO 500,00 €   500,00 € 

LIMPEZA E CONFORTO 1 300,00 €   1 300,00 € 

QUOTAS AE SINTRA 80,00 €   80,00 € 

TOTAL 555 000,00€   560 340,00 € 

    
RECEITAS 

   
Protocolo Anual CMS 17 000,00€   17 000,00 € 

Contrato Programa AEC´S 508 000,00€   508 000,00 € 

Contrato CAF/ATL 29 500,00 €   34 840,00 € 

Previsão Quotização (40x12,50) 500,00 €   500,00 € 

        

TOTAL 555 000,00€   560 340,00 € 

 
   PREVISÃO DE SALDOS DOS EXERCÍCIOS 0,00 €   0,00 € 
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6. CONCLUSÃO________________________________________________ 

Neste orçamento constatamos que as rubricas essenciais se mantêm, tal como 

os custos aí espelhados, uma vez que os referentes ao apoio administrativo 

não vão ser inflacionados por via de aumentos salariais que são suportados na 

íntegra pelas verbas das AEC. 

Enquanto as AEC se mantiverem e nos constituirmos como entidade promotora 

das mesmas não haverá necessidade de retificação do nosso orçamento. 

Acresce que se torna imperioso não deixar de investir na formação a verba 

destinada para esse efeito sob pena de virmos a perder esse financiamento já 

que ele está protocolado para esse fim pois é essencial uma formação 

contínua, para as famílias, crianças e jovens, ee técnicas de CAF/ATL, como 

forma de melhorarmos a resposta das associações de pais e qualificar a oferta 

às famílias, por parte destas. 


