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LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO 

 

RELATÓRIO DA DIRECÇÃO 

 

Em cumprimento dos deveres estatutários, nomeadamente dos que decorrem da 

alínea e) do número 2 do artigo 11º, vem a Direcção da Liga dos Amigos do Hospital 

de S. João dar conta da actividade desenvolvida no exercício de 2011. 

Toda a actividade teve em vista o bom cumprimento dos objectivos estatutários de 

acção humanitária em benefício dos doentes que ao Hospital cumpre servir. 

Referem-se de seguida, com mais detalhe, os factos e acontecimentos de maior 

relevo: 

1. Jantar Anual da Liga 

Como vai sendo já tradição, realizou-se o Jantar da Liga que, sem dúvida, 

constitui um ponto muito relevante da actividade desenvolvida. 

Primeiro, porque nele se reuniu a maior parte dos Associados e Benfeitores e, 

segundo, porque proporcionou um momento alto na captação de fundos. 

Mais uma vez realizado no casino de Espinho, reuniu cerca de 260 pessoas, 

ligeiramente mais do que em 2010, proporcionando uma receita bruta de  

18 690 €. 

Ao Casino e respectiva administração, nas pessoas da Senhora D. Celeste 

Violas e do Senhor Dr. Manuel Violas, a Direcção da Liga muito agradece. 

 

2. IPSS 

Foi finalmente concluído o processo de atribuição à Liga da qualidade de 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS). 

Em consequência, os donativos concedidos à Liga passaram a merecer 

especial enquadramento fiscal, oportunamente comunicado aos Srs. 

Associados, nos termos que de seguida parcialmente, mas no essencial, se 

transcrevem:  

 

A) Os Donativos à Liga dos Amigos do HSJ – associação sem fins lucrativos reconhecida 

como IPSS – beneficiam do seguinte enquadramento no Estatuto dos Benefícios 

Fiscais – EBF (DL 108/2008 de 26 de Junho); 

 

1. Os Donativos monetários  de empresas concedidos sem contrapartidas, nos 

termos do art.º 61º do EBF, podem ser considerados custos do exercício em 

sede de IRC,  nos termos do disposto nas alíneas a) do nº 3 do art.º 62º do 

EBF, em valor correspondente a 130% do montante concedido; 
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2. Os Donativos  monetários de pessoas individuais, em sede de IRS, nos 

termos do disposto na alínea a) do nº 1 do art.º 63º do EBF  podem ser 

deduzidos à colecta do ano a que dizem respeito, pelo valor de 25% do 

donativo concedido. 
 

B) Na declaração anual de IRS pode ser indicada a LAHSJ como beneficiária da 

consignação de 0,5% do imposto liquidado. Para o efeito deve ser preenchido o 

CAMPO 901 -ENTIDADES BENEFICIARIAS DO IRS CONSIGNADO - Consignação de 

0,5% do Imposto Liquidado (Lei n.º 16/2001 de 22 de Junho, art.32.º n.º6). 

O NIPC da Liga é 507 971 582. 

 

3. Associados/Quotas 

A conjuntura envolvente, aconselhando ou mesmo impondo o reforço de 

poupanças, não é amiga da angariação de fundos, quer por via de donativos, 

quer por captação de novos associados, quer, ainda, pela recuperação de 

quotas em atraso por parte dos que já o são. 

Assim, atingiu-se o número de 282 associados, dos quais 19 benfeitores dentre 

os quais 4 com contributo em espécie, ligeiramente menos do que tínhamos 

previsto. 

As quotizações efectivamente pagas ficaram abaixo das que teoricamente 

estavam previstas, agravando-se o nível de incumprimento, apesar da razoável 

recuperação de valores atrasados. 

Esta é uma matéria que muito tem preocupado a Direcção e também o CF que 

em alguns pareceres se lhe tem referido, motivando sucessivas acções, mas 

com resultados aquém dos desejados. 

Por isso esta nota, de algum desalento, é também um apelo aos Srs. 

Associados. 

 

4. Capelania 

Sempre entendeu a Direcção que o carácter “aconfessional” que os Estatutos 

preceituam (nº 6, art.º 2º), não impede a colaboração com a Capelania do 

Hospital, que, aliás, bem se enquadrará no espírito da alínea e) do ponto 2. do 

art.º 2º dos referidos Estatutos, que recomendam “colaborar com todas as 

pessoas singulares e colectivas que possam confluir com os fins da Liga”.  

Neste contexto a Liga participou em iniciativas da Capelania, sustentadas por 

fundos que ela mesmo exclusivamente angariou (10 000 €) e que, tendo 

excedido o custo de acções já concretizadas, serão gastos em futuras 

iniciativas conjuntas para as quais ficou tal remanescente exclusivamente 

consignado e contabilisticamente provisionado, como mais detalhadamente se 

poderá ver no Balanço, na Demonstração de Resultados e no respectivo 

Anexo. 
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5. Projecto Joãozinho 

Repete-se, parcialmente, o que sobre o assunto se escreveu no Relatório de 

2010: 

“O «Joãozinho» é um projeto que visa a ampliação da Unidade Pediátrica do HSJ 

que,…, a Liga decidiu apoiar, afetando-lhe um donativo de 20 000 € cuja utilização 

ficou, porém, dependente da concreta finalidade que, para tal montante, viesse a ser 

proposta. 

Ora, uma vez que tal proposta ainda não se concretizou, a referida verba não foi 

objecto de qualquer utilização.” 

 

6. Chá de Beneficência/Receita Consignada a Donativos a Doentes da Unidade 

da Mama 

Mais uma vez transcrevendo do Relatório de 2010: 

“Lembra-se que, no exercício de 2009, um conjunto de Senhoras promoveu, no Hotel 

Solverde de Espinho e com o apoio deste, um Chá de Beneficência cuja receita, por 

vontade expressa das promotoras e demais Senhoras presentes no citado evento, foi, 

na sua totalidade, consignada de modo incondicional e irrevogável, a donativos a 

doentes da Unidade da Mama. 

Com a qual a Direcção da Liga acordou que aqueles donativos seriam decididos, caso 

a caso, a partir de propostas devidamente fundamentadas a apresentar pela Direcção 

daquela Unidade do Hospital.” 

No exercício comentado tal receita consignada começou a ser objecto de 

utilizações regulares, mas ainda insuficientes para o consumo total da verba 

disponível. 

Assim, tais utilizações montaram a 4 169 €, restando, em provisão para o efeito 

oportunamente constituída, 7 883 €. 

 

7. Aplicação de Fundos 

Embora sobre esta matéria as peças contabilísticas sejam detalhadas e 

esclarecedoras, cumprirá realçar que a Liga continua a não ter custos com 

pessoal ou outros custos de estrutura, aplicando a quase totalidade dos fundos 

que os Associados e Benfeitores lhe disponibilizam na aquisição de bens em 

favor dos doentes.  

 

8. Site da Liga 

Por razões de funcionalidade prática, o site da Liga tem sido mantido integrado 

no site do Centro Hospitalar de São João, <www.chsj.pt>, onde um apontador 

remete para a página da Liga. 

Durante o ano de 2011 foi integrada e mantida actualizada no site a lista dos 

associados que para tal deram o seu consentimento, conforme previsto no nº 7 

do art.º 4º dos Estatutos. 
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Foram igualmente mantidas actualizadas as informações relativas à vida geral 

da Liga: órgãos sociais, documentos oficiais, eventos realizados, donativos 

concedidos. 

 

9. Resultados 

O Resultado do Exercício, tal como contabilisticamente é entendido, não é o 

objectivo essencial da actividade da Liga, que só poderá ser avaliada pela 

dimensão dos benefícios concedidos no âmbito dos objectivos que os 

Estatutos lhe determinam. 

Foram positivos em 4 445 € e deverão transitar para o exercício seguinte 

 

10. Notas Finais 

A terminar, os nossos agradecimentos: 

- Desde logo aos Associados e Benfeitores 

- À Administração do Hospital e aos seus quadros que nos tem apoiado. 

- Ao Senhor Dr. António Magalhães Machado e à Price Waterhouse Coopers e 

Associados na pessoa da Sra. Dra. Patrícia Serra, pelo aconselhamento que 

nos deram em matérias de sua especialidade, mais exigentes este ano por 

força das alterações que o estatuto de IPSS impõe. 

- À administração do Casino de Espinho, nas pessoas da Senhora D. Celeste 

Violas e do Senhor Dr. Manuel Violas. 

- A todos os que nos ajudaram. 

 

Porto, 31 de Dezembro de 2011 

 

A Direcção da LAHSJ 

 

(Serafim Correia Pinto Guimarães) 

 

(Filipe Nuno Alves Santos Almeida) 

 

(António Manuel da Silva Vila Cova) 

 

(Dietmar Appelt) 

 

(Susana Maria Coutinho Leitão) 



2011 2010

ACTIVO AB AA AL AL

1.601,62 1.410,90 190,72 381,92

1.601,62 1.410,90 190,72 381,92

           Depósitos a prazo ................................................................. 56.458,87 56.458,87 62.341,31

           Depósitos à ordem ................................................................. 1.588,42 1.588,42 3.840,92

58.047,29 -                   58.047,29 66.182,23

Total do activo 59.648,91 1.410,90 58.238,01 66.564,15

2011 2010

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

32.480,33 25.848,33

32.480,33 25.848,33

4.445,02 6.632,00

36.925,35 32.480,33

16.883,46 12.052,69

1.279,20 18.321,13

3.150,00 3.710,00

21.312,66 34.083,82

58.238,01 66.564,15

Depósitos bancários e caixa ...............................................................

BALANÇO

Exercícios

Imobilizado:

Imobilizações corpóreas ...........................................................................

Circulante:

Resultado líquido do exercício..........................................................................................................................

LIGA AMIGOS HOSPITAL S. JOÃO

Resultados transitados....................................................................................................................................

Subtotal

                   Exercícios

Capital próprio:

Total do capital próprio e do passivo

Total do capital próprio

Passivo:

Provisões ...................................... ..................................................................................................................

Dívidas a terceiros:

Curto prazo ................................................................................................................................................

Acréscimos e diferimentos...............................................................................................................................

Total do passivo
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LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO 

 
 

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
DE 2011 
 
 
Nota Introdutória 
 
Apenas são mencionadas as notas para as quais existe informação a divulgar, sendo 
omitidas as restantes. A ordenação e numeração das notas é a que decorre do Plano 
Oficial de Contabilidade. 
 
 

1. As contas da Liga dos Amigos do Hospital de S. João foram elaboradas de 
acordo com os princípios e as políticas contabilísticas preconizadas no Plano 
Oficial de Contabilidade. 

 
 
2. Relativamente ao exercício anterior notam-se diferenças mais significativas: 

 
 

a) Disponibilidades – o saldo diminuiu 8 135 €, totalizando 58 047 €. Em tal 
valor permanecem (i) 7 883 € remanescentes dos 12 502 € recebidos em 
2009 do Chá de Beneficência e consignados a doentes da Unidade da 
Mama e (ii) 9 000 € remanescentes dos 10 000 € angariados em 2011 
pela Capelania do Hospital e consignados a acções de iniciativa conjunta 
enquadráveis nos fins estatutários da Liga. 
Integram ainda as disponibilidades 1 279 € destinados ao pagamento de 
fornecimentos para donativos adquiridos mas ainda não pagos à data do 
fecho de contas.   

 
b) Provisões – esta rubrica surgiu pela primeira vez nas contas da Liga em 

2009 para relevar a receita decorrente do Chá de Beneficência e 
consignada a doentes da Unidade da Mama. No exercício de 2011 foram 
utilizados 4 169 €. 
Durante 2011, foi angariado pela Capelania do Hospital um donativo no 
valor de 10 000 €, consignado a iniciativas com a Capelania, 
enquadráveis nos fins estatutários da Liga. Este donativo foi, em 2011, 
objecto de utilização de 1 000 €.  
Assim as provisões existentes no início do exercício foram acrescidas de 
10 000 € e utilizadas em 5 169 €.  
 

 
c) Dívidas a terceiros – Relevam-se aqui aquisições feitas para donativos 

que, à data do fecho do exercício, ainda não estavam pagas. Constam do 
mapa que vai junto a este documento (Demonstração de Fornecimentos 
Para Donativos) e, sendo embora passivo, não configuram o 
endividamento que à Liga está vedado nos termos do número 4 do art.º 
13º dos Estatutos.  

 
d) Acréscimos e Diferimentos – releva, esta conta, o montante de quotas 

recebidas e relativas a exercícios futuros. A redução ocorrida decorre de 
quotas recebidas em exercícios anteriores e neste reconhecidas como 
proveitos, em valor superior ao das que foram recebidas para exercícios 
seguintes. 
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e)  Fornecimentos e Serviços Externos – O saldo desta conta, que em 
detalhe se demonstra em anexo, tem a ver com donativos efectuados no 
âmbito da receita consignada a doentes da Unidade da Mama (4 169 €), 
donativos efectuados no âmbito da receita consignada a iniciativas com a 
Capelania (1 000 €), outros donativos (25 994 €) e outros fornecimentos 
(6 648 €), sendo que nestes se julga de realçar o pagamento do jantar 
anual da Liga e os custos de escritura de alteração de estatutos. 

 
 

f) Quotas – Ligeira redução do valor de quotas recebidas.  
É habitual que em Instituições como a Liga não se considerem no activo, 
como dívidas de associados, os valores de quotas não pagas, por não se 
encararem meios coercivos de cobrança. Razão pela qual as quotas 
recebidas no exercício e relativas a exercícios anteriores, não foram 
contabilizadas como resultando de exercícios anteriores, sendo relevadas 
como proveito do exercício em que se recebem. 
 

g) Donativos – aumento significativo do valor de donativos recebidos  
(+ 8 682 €), variação positiva originada pelo donativo recebido de  
10 000 € consignado a iniciativas com a Capelania, que compensa a 
ligeira redução de quotas referida no ponto anterior. 

 
3. Critérios valorimétricos e ajustamentos de valor.  

 
As imobilizações figuram no balanço ao respectivo custo de aquisição. As taxas 
de amortização utilizadas correspondem às taxas normais aplicáveis ao 
elemento do activo imobilizado.  

              
10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado constante do balanço e 
respectivas amortizações. 

 
 
31. Tal como nos exercícios anteriores, dá-se aqui nota da existência de um “passivo 
contingente”, pela primeira vez referido nas notas relativas a 2009, que consiste numa 
obrigação proveniente de um projecto desde então conhecido, mas cuja concretização 
somente será confirmada pela ocorrência de um ou mais acontecimentos futuros 
incertos e em data incerta, fora do controlo da Liga. 
Efectivamente, no final do ano de 2009, a Liga assumiu a atribuição de um donativo ao 
“Projecto Joãozinho” no montante de 20 000 €, condicionado à utilização em despesas 
relacionadas com os fins estatutários da Liga, a verificar caso a caso no momento 
próprio, assim se cumprindo o artigo 13º dos Estatutos. 
Pelas razões referidas, de acordo com as práticas e normas contabilísticas vigentes, 
tal compromisso não foi objecto de relevação no Balanço e na Demonstração de 
Resultados, existindo porém todas as condições, nomeadamente de liquidez, para o 
cumprir se e quando for caso disso. 
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De facto, ao encerrar este exercício, a Liga detinha Depósitos Bancários de 58 047 €, 
perante um passivo de 18 162 €, não existindo outros compromissos.  
 
34. Provisões  
 

1) Repetindo o que, a este respeito, se escreveu em 2009, esta rubrica do 
Balanço reflecte a responsabilidade, assumida pela Liga de afectar o donativo 
recebido do grupo organizador do evento “Chá de Beneficência”a Doentes da 
Unidade da Mama, no montante de 12 502,70 €. 
Em particular, este donativo está consignado total e exclusivamente à 
comparticipação de despesas pessoais das doentes oncológicas da Unidade da 
Mama do Hospital de S. João, nos seguintes casos: 

 
a) A doente seja economicamente desfavorecida; 

 
b) A doente precise de adquirir próteses, acessórios e outros bens e serviços 
individuais que sejam comprovadamente indispensáveis ao seu 
restabelecimento e, todavia, o Estado não conceda apoios significativos para 
esses fins. 

 
A utilização de tais fundos, no exercício comentado, foi de 4 169 €, pelo que 
remanesce uma provisão de 7 883 €. 
 
2) Provisão constituída durante este exercício de 10 000 €, valor de donativo 

angariado pela Capitania do Hospital e com utilização consignada a 
iniciativas da referida Capelania enquadráveis nos fins estatutários da Liga.  
Foram utilizados 1 000€ durante o exercício comentado, transitando 9 000€ 
para o exercício seguinte. 

 
40. Movimentos ocorridos nas rubricas do capital próprio  
  
Sobre esta matéria, entendemos transcrever o que se escreveu no exercício anterior, 
apenas acrescentando os valores do exercício agora em apreço: 
 

Resultado Líquido 2007 28 975,43 
Resultado Líquido 2008 20 671,83 
Correcção de Resultados (15 354,85) 
Resultado Transitado de 2009 34 292,41 
Resultado Líquido de 2009 (8 444,08) 
Resultado Transitado de 2010 25 848,33 
Resultado Líquido de 2010 6 632,00 
Resultado Transitado de 2011 32 480,33 
Resultado Líquido de 2011 4 445,02 
 

«Esta rubrica inclui as aplicações dos resultados líquidos positivos de 2007 e 2008 e 
ainda uma correcção de 15 354,85 euros. 
Este montante diz respeito a três facturas de final de Dezembro de 2008, relacionadas 
com aquisição de material com o objectivo de ser doado, mas que não foram 
recepcionadas pelos serviços de contabilidade até à data de aprovação das contas de 
2008, por forma a que fossem ainda contabilizadas em 2008. 
Pelo facto da Direcção considerar que se trata de um montante materialmente 
relevante e, consequentemente, se tratar de um lapso, foi registado como uma 
correcção ao resultado líquido de 2008 na rubrica de Resultados Transitados em 2009. 
Sobre esta matéria julgamos dever transcrever o parecer do Conselho Fiscal sobre as 
contas do 1º trimestre de 2009: 
«O Conselho Fiscal foi devidamente informado pela Direcção sobre a imputação de certos 
custos ao exercício de 2008 que haviam sido facturados pelos fornecedores em 2008, mas não 
contabilizados em 2008. Trata-se de três facturas de montantes  
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8 336,61 €, 3 664,50 € e 3 353,74 €, de 30/12, 22/12 e 30/12, respectivamente. São 
respeitantes a fornecimentos de equipamentos que a Direcção aprovou em 2008 a fim de 
oferecer ao Hospital. Totalizam 15 354,85 €. 
Esta contabilização foi agora feita por contrapartida de Resultados Transitados, os quais, por 
essa razão, não coincidem com a soma dos valores que constam das Contas de 2008 
aprovadas em Assembleia Geral. Em resumo: 

 

 Resultado Líquido de 2008: 20 671,83 € 

 Resultados Transitados de 2007: 28 975,43 € 

 Total. Resultados Transitados para 2009: 49 647,26 € 

 Compras facturadas em 2008, imputáveis a 2008: -15 354,85 € 

 Novo Resultado Líquido de 2008: 5 316,98 €  

 Novo Resultados Transitados para 2009: 34 292,41 €.»  
  
 
Em consonância com o exposto, foi a seguinte a evolução dos FSE no quinquénio 
findo: 

 

 
 

a) Inclui custos imputáveis ao lançamento de livro, feito em parceria com a 
capelania do Hospital, do qual decorreu um proveito bruto de 35 000 € 

b) Valor das três facturas de 2008 contabilizadas em 2009 em Resultados 
Transitados. 

 
 
 
 
 
 

Porto, 31 de Dezembro de 2011 

 
 
 
 
 
 
________________________    ____________________ 
       Alexandra Marques           António Vila Cova 



 LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE S. JOÃO 

1. PARA DONATIVOS (2011)

UCI Pediatria 1 Ultrasonografia Digital 20.049,00 €

Serviço Patologia Clínica 2 LCD's 1.168,04 €

Serviço Neurocirurgia 1 Cadeira de Rodas 508,80 €

Unidade Cuidados Paliativos Viagem Doente Terminal 483,84 €

Serviço Neurocirurgia Computador + Suporte LCD 600,70 €

Serviço Neurocirurgia 4 Cadeiras de Rodas e 2 Cadeiras de Banho 1.904,16 €

Serviço Neurocirurgia 4 Cadeirões Relax 1.279,20 €

25.993,74 €

Unidade da Mama
Soutiens p/ doentes  Oncológicos da Unidade 

da Mama
4.169,23 €

Capelania Iniciativas conjuntas 1.000,00 €

5.169,23 €

2. OUTROS

Valor

565,55 €

440,59 €

30,00 €

236,16 €

5.362,00 €

Emissão Cheques 13,60 €

6.647,90 €

37.810,87 €

Impressão dos convites do jantar anual

Serviço Donativo Custo

Total Utilizado das Provisões Constituídas

TOTAL

DEMONSTRAÇÃO DE FORNECIMENTOS

Pagamento Casino Espinho factura jantar 2010

VALOR TOTAL DONATIVOS / OUTROS

Descrição

Alteração estatutos e Registo definitivo c/ IPSS e pessoa colectiva de utilidade pública;

Renovação Contrato Manutenção do sistema de contabilidade;

Quotas 2011 de Associado do Voluntariado

TOTAL

(Anexo 2) 1




