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A Vida Norte é uma IPSS, que atua no Porto e em Braga, e tem como missão
apoiar grávidas e bebés em situação de fragilidade, garantindo um
acompanhamento de proximidade, com vista à capacitação da família e à
construção de um projeto de vida autónomo, responsável e feliz.

Acreditamos que todos os bebés devem ter oportunidade de nascer e

crescer num ambiente protegido, com afeto e dignidade, e por isso
trabalhamos junto das famílias para promover a vivência de uma
maternidade e paternidade tranquilas.
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Mensagens

Mensagem da Direção
2020 foi um ano de grande exigência e desafio para todos. A pandemia alterou as nossas vidas e a Vida Norte não foi exceção.
Desde o início do confinamento fomos obrigados a rever a forma de trabalhar, cientes das adversidades com que as famílias que acompanhamos
se iriam confrontar. A gestão logística teve de ser ajustada, a equipa teve que trabalhar grande parte do ano em teletrabalho e em espelho, os
voluntários foram protegidos, mas nunca foi posto em causa o acompanhamento e a assistência às famílias. Através de visitas domiciliárias,
videochamadas e, com grande criatividade, foi possível estar próximo e assegurar a capacitação das famílias.
A situação económica durante o ano de 2020 agravou-se substancialmente o que se traduziu num aumento do número de pedidos de apoio à Vida
Norte por parte de grávidas e famílias. Sabíamos que o ano não iria ser fácil e, por isso, tivemos que estar ainda mais atentos às dificuldades,
garantindo a dignidade de quem nos procurou.
Ainda assim, conseguimos não deixar ninguém sem resposta.
As medidas de confinamento que todos fomos obrigados a seguir impediram-nos de promover e concretizar os eventos de angariação de fundos
que tínhamos programado, com consequência direta na diminuição das receitas. No entanto, sentimos uma forte adesão aos apelos que fomos
fazendo e, mais uma vez com o envolvimento da sociedade civil e de uma comunidade atenta, foi possível manter a atividade de apoio às famílias e
às mães que nos procuraram.
Foi um ano duro e exigente, que termina com o sentimento de missão cumprida que resulta de podermos testemunhar a transformação de tantas
vidas, que diariamente nos inspiram.
Mais um ano a agradecer, com uma palavra especial para a equipa técnica e de voluntários, que diariamente abraçam esta missão, e de tantos
particulares e empresas que permitem fazer a diferença na vida de tantas pessoas. Obrigado!
Pela Direção
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Mensagem dos Padrinhos
“A nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez.” Thomas Edison
Foi debaixo de uma tamanha provação que a incansável equipa da Vida Norte manteve firme o caminho de famílias, das nossas famílias. Os nossos
semelhantes, privados do que julgamos por garantido, continuaram a confiar no apoio prestado há mais de duas décadas, incansável e por vezes banal.
Banal? Para os que deixam passar os dias ignorando o mundo em seu torno apenas garantindo o conforto para si e para os seus. Apesar do instinto natural de
proteção aos nossos, e a salvaguarda da integridade de cada um, a humanidade jamais poderá ignorar o bem comum.
As palavras pouco ou nada adiantam se não tornarmos os atos em consequentes gestos. Um dos nossos guias, o Santo Padre, afirmou recentemente:
“Os rios não bebem a sua própria água; as árvores não comem os seus próprios frutos; o sol não brilha para si mesmo; e as flores não espalham a sua
fragância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza…a vida é boa quando você está feliz; mas a vida é muito melhor quando os Outros estão
felizes por sua causa”
Obrigado por terem resistido ao mais desânimo. Obrigado por serem para os Outros. É a felicidade de todos que está em causa.
Jorge Gabriel

Não é fácil falar do ano que passou. Ajudar passou a ser um ato ainda mais altruísta e com muitas limitações. A Vida Norte vive do toque, do beijo e do abraço
e teve de aprender a amar de outra forma. Parabéns a toda a equipa por não baixar os braços e por manter a esperança nestes dias tão difíceis para os
nossos bebés e pais. Tenho a certeza que o pior já passou e com a ajuda de todos vamos começar uma nova etapa com outro ânimo.
Maria Cerqueira Gomes
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Quem nos
procura

“Estive grávida, mas com medo de não conseguir dar qualidade de vida ao
meu futuro bebé, optei por uma IVG sem saber, na altura, que existiam apoios
a gestantes. Na verdade, pensei que fosse ficar bem, porque achei que era o
certo, mas fiquei de rastos durante meses. O arrependimento corroeu a minha
alma, e ainda hoje sinto-me culpada por tal ato (…)
Este ano, por acaso, voltei a engravidar. Ainda não sei se é menina ou menino,
mas é o meu bebé. (…) Com tantas dúvidas e incertezas acerca do futuro, acho
que o melhor a fazer é falar com “alguém” que entende tudo o que estou a
sentir agora. Podem ajudar-me?”
M. 2020
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Quem nos procura
Grávidas em situação de fragilidade
Idade

Estado Civil

27%

26%

53%
21%
16%

27%
8%

15%
4%

1%

Divorciada/
Separada

Viúva

2%
<18

19-24

25-29

30-34

35-39

>40

Solteira

Casada

Escolaridade

União de
facto

Situação Profissional
42%

54%

25%

32%
18%

13%

14%

2%
1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

Secundário

Ensino
Superior

Desempregada

Empregada

Estudante
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Quem nos procura
Proveniência dos pedidos
Meios comunicação
social
12%
Parceiro saúde
estatal
16%

Rede informal
53%

Parceiro social
privado
2%

Parceiro social
estatal
17%
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Pedidos de Apoio
BRAGA
57 pedidos
PORTO
126 pedidos

Total
183 Pedidos
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Metodologia
de Intervenção

PREVENÇÃO

Ações de sensibilização em escolas

TOMADA DE
DECISÃO

Apoio à grávida em dúvida no prosseguimento da gravidez

• Acompanhamento individual
• Visitas domiciliárias regulares

• Saúde
• Segurança
• Parentalidade
CAPACITAÇÃO
• Inserção profissional

• Ações de Formação
LITERACIA FINANCEIRA

• Consultoria Individual
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Mesmo de forma diferente, estivemos sempre presentes
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Metodologia de Intervenção
Prevenção
A Vida Norte mantém o compromisso de contribuir para a
diminuição da taxa de gravidez não planeada,
especialmente na adolescência.
Apostamos, para isso, na educação dos mais jovens,
promovendo, junto deles, uma reflexão ativa sobre a
tomada de decisão no âmbito da sexualidade, valorizando a
vivência dos afetos, o respeito, a responsabilidade e a
dignidade de cada um.
Levamos às escolas e a contextos comunitários o nosso
programa “Power to you” que tem como objetivo “fazer
pensar” e dar ferramentas para que cada um tome
decisões conscientes e responsáveis.

10

Sessões

185

Destinatários
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Metodologia de Intervenção
Tomada de Decisão
“Que nenhuma grávida se sinta sozinha” é o lema que nos move!
Uma gravidez inesperada pode significar dúvida, medo e angústia.
O acolhimento, escuta ativa e não julgamento são as atitudes ao
serviço nestas situações. Promovemos uma tomada de decisão
informada, consciente e de acordo com a sua vontade.
Estamos ao lado de quem nos procura, independentemente da sua
decisão, para que possa integrá-la da melhor forma.
Move-nos a crença de que uma gravidez não planeada pode
transformar-se numa gravidez desejada!

9
3

22%

Situações

34%

11%

Prosseguiram com
a gravidez

33%

Prosseguimento da gravidez
Gravidez não-viável

IVG
não temos conhecimento
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Metodologia de Intervenção
Acompanhamento Individual de
Proximidade
A intervenção da Vida Norte tem por base o potencial e a
capacidade de transformação e superação de cada pessoa.

Quem nos procura encontra-se a viver um momento de
fragilidade que dificulta o acolhimento do seu bebé no seio
familiar. A Vida Norte propõe um Acompanhamento Individual
de Proximidade, assente na relação e na confiança. A
aproximação ao contexto natural de vida, através da
realização de visitas domiciliárias, e a realização de encontros
regulares e presenciais com cada grávida/mãe/família, são
parte integrante da nossa metodologia de intervenção que
visa o crescimento e autonomia de cada família.

163

Famílias

623

Atendimentos

496

Visitas
Domiciliárias
17

Metodologia de Intervenção
Capacitação Materno - Infantil
A formação é a base para a conquista de uma maior
inclusão social e para um exercício responsável da
parentalidade.
Proporcionamos oportunidades de partilha, reflexão e
aquisição de novos conhecimentos nas áreas da Saúde
materno-infantil e da Parentalidade positiva, em
momentos de pequeno grupo.
Este ano, com a adaptação online, mantivemos o apoio
das nossas parcerias (Hospital da CUF Porto, UCC Cuidar e
Hospital de Braga) alargando as nossas sessões a um maior
número de participantes.

32

Sessões

22

Sessões online

12

Média de participantes
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Metodologia de Intervenção
Inserção Profissional – Rumo
Sonhar o futuro!
O projeto “Escola ComVida”, vencedor do Prémio BPI Solidário,
proporcionou um programa piloto de capacitação na área de
empregabilidade – “Projeto RUMO” – em parceria com a MERCER |
Jason Associates. O projeto foi desenvolvido em duas vertentes: o
Rumo Power e o Rumo One. A primeira vertente, desenvolvida em
grupo, envolveu uma fase de formação intensiva, com apresentação
posterior dos candidatos ao mercado de trabalho. A segunda
vertente consistiu num acompanhamento individual de promoção de
competências e aquisição de ferramentas de procura de trabalho.

o Rumo One: 41 destinatários
o Rumo Power: 10 destinatários

51%

Integração Profissional
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Testemunhos que nos inspiram
Quando nos procurou, a Camila encontrava-se fragilizada emocionalmente e com baixo suporte social em Portugal.
Era contabilista no Brasil, mas sempre teve gosto pela áreas da Imagem e Maquilhagem Profissional, nas quais tem
formação profissional.
Participou no Programa Rumo Power, onde criou uma rede de apoio com as outras mães participantes e conseguiu
redefinir os seus objetivos: fez formação em marketing digital e a partir dos contactos da Bolsa de Potenciais
Empregadores do Espaço Rumo, iniciou um part-time como assistente de contabilidade e, mais tarde, integrou um
trabalho a tempo inteiro numa parafarmácia especializada em Dermocosmética, onde alia os seus interesses à
conciliação com a família. Deixou-nos o seu testemunho:
Agradeço a oportunidade de poder compartilhar o quão especiais e fundamentais vocês são em minha trajetória cá
em Portugal. Em cada conquista, lembro que lá no início teve uma equipa forte, de profissionais incríveis me
motivando, me ensinando e andando ao meu lado. Obrigada por me fazer enxergar o meu valor, a superar os
desafios e ter esperança em dias melhores. E esses dias aos poucos têm chegado. Eu e minha família temos orgulho
de tê-los em nossas vidas.
Obrigada, obrigada e obrigada.
Contem sempre connosco.
A Vânia Lourenço participou no programa piloto Rumo em 2018, com vista à capacitação para a Autonomia e
nunca mais parou! Após terminar uma substituição de licença de maternidade numa loja Laranjinha, em 2019,
começou um novo desafio como Administrativa na Escola da Parentalidade e Educação Positivas. Tinha-nos
sido pedido apoio na identificação de um perfil organizado, responsável e com um requisito obrigatório: ser
Mãe!
Em 2020, durante o confinamento, a par do seu trabalho, a Vânia lançou uma página de Instagram em que se
dedica a contar histórias aos mais pequenos e a partilhar dicas de parentalidade (@historiasdeembalar).
Enche-nos de orgulho ver como o sonho e a persistência apontam sempre o melhor caminho!
20

Metodologia de Intervenção
Capacitação – Literacia Financeira
Investimos na formação das famílias, promovendo o
equilíbrio na gestão do orçamento familiar.
(janeiro e fevereiro – finalização do projeto)

Modalidades de intervenção:

1. Ação de formação para famílias - 8 participantes no Porto;
2. Consultoria Jurídica e Financeira - 12 participantes no Porto e 4
participantes em Braga.

(outubro a dezembro)

Modalidades de intervenção:
1. Ação de formação para famílias - 16 participantes online do
Porto e de Braga;
2. Consultoria Jurídica e Financeira - 7 participantes no Porto
e 2 participantes em Braga.
21

Metodologia de Intervenção
Capacitação – Oficinas da Saúde
“Eu Educo, Eu Ensino, Eu Formo”
No âmbito do contrato com a Câmara Municipal do
Porto, ao abrigo do Programa AIIA – Abordagem
Integrada para a Inclusão Ativa, terminámos o Ciclo de
Oficinas da Saúde, sobre práticas parentais destinadas a
públicos desfavorecidos.
Em 2020, realizámos 1 dos 4 ciclos contratualizados,
finalizando o projeto com uma avaliação muito positiva
de todas as partes envolvidas.
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Parcerias que nos inspiram
A Mammy & Me juntou-se à Vida Norte para oferecer a algumas mães um apoio de enfermagem
ao domicílio na primeira semana após o nascimento dos seus bebés.
Em 2020, apoiaram uma mãe de Braga e uma mãe do Porto que, sem dúvida, viveram estes
primeiros dias com muito mais tranquilidade e segurança.
“Estou com um sentimento
enorme de gratidão pelo apoio
que me deram, a Enf. Sandra é
uma pessoa maravilhosa, me fez
imenso bem ter a companhia e
ajuda dela. Ana muito obrigada
por esse lindo trabalho que
compreende tão bem as mulheres
quando mais precisam. (…) Sou
muito grata por ter encontrado a
Vida Norte! Estou mesmo feliz e
mais tranquila! Obrigada, R.”
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Impacto

2020

183

Pedidos de Apoio

Porto e Braga

163
81
69
147

Famílias com Acompanhamento de
Proximidade

Bebés nascidos

Bebés acompanhados
(até aos 2 anos)

Casos Excecionais (mães com
filhos pequenos)

Total
+ 900 pessoas
impactadas
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Impacto da Vida Norte
nas famílias
No Acompanhamento às famílias, procuramos avaliar 10 dimensões na abertura e
no encerramento do processo, de modo a avaliar o impacto da intervenção.
Em 2020, verificámos um aumento de todas estas dimensões, o que nos deixa
com um sentimento de missão cumprida!
Destacamos estas 4 dimensões:
Abertura do Processo

Encerramento do Processo

Dinâmica Familiar

3,0

3,7

Competências Parentais

3,5

4,2

Bem-estar da Mãe

3,4

4,0

Equilíbrio na Gestão Económica

2,9

3,5

3,2

3,8

Escala: 1 – Muito Mau | 2 – Mau | 3 – Nem bom, nem mau | 4 – Bom | 5 – Muito Bom
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Em 2020, doámos:
69.280

Fraldas

6.690

Produtos de higiene

1.913

Papas e boiões

492

+ 4.900

Latas de leite adaptado

Kg de alimentos
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Comunicação
& Fundraising

Comunicação
Em 2020, tivemos a visita de 23.337 pessoas ao nosso site, que o fizeram 31.966
vezes, numa média de 3:50 minutos de visualização. Publicámos 13 notícias.

Terminámos o ano de 2020 com um total de 9.504 seguidores no Facebook: mais
507 do que no ano anterior.

Chegámos ao final do ano com 2.650 seguidores no Instagram.

Tivemos mais de 100 novos seguidores no Linkedin, em 2020.

Em 2020, enviámos 9 e-mails acerca das novidades e iniciativas da Vida Norte
para cerca de 3.500 contactos.
29

Campanhas & Eventos
Campanha IRS Solidário
A Campanha IRS Solidário permite cada um doar 0,5% do seu IRS à Vida Norte. Sem
qualquer custo ou prejuízo, este apoio contribui para dar continuidade à missão da
Vida Norte de apoiar grávidas e bebés em situação de fragilidade no Porto e em Braga.

Puzzle Com Vida
Num dos anos mais difíceis das nossas vidas, a Vida
Norte não parou. A situação atual levou-nos a cancelar
um dos nossos eventos com maior impacto na
angariação de fundos, o tradicional Jantar Solidário. Por
isso, foi lançado o desafio de se juntarem à Vida Norte
para a construção de um Puzzle Virtual. Cada donativo
traduziu-se num peça deste Puzzle Com Vida. Os
resultados foram impressionantes e, com a enorme

generosidade de todos, vimos o nosso Puzzle completo
e cheio de Vida.
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Campanhas & Eventos
Giving Tuesday
O Giving Tuesday é um movimento que acontece uma vez por ano
em que o mundo se une no apoio a diversas causas. A Vida Norte
fez parte desta iniciativa e contou com o contributo de pessoas
sensibilizadas com a sua causa.

Seja Nosso Amigo
Um Amigo Regular Vida Norte é alguém que
contribui financeiramente e de forma regular, para
a sustentabilidade da Associação, com valor e
periodicidade à escolha. A campanha Seja Nosso
Amigo tem como objetivo juntar amigos regulares
que, com a sua generosidade, contribuem para que
nenhuma grávida se sinta sozinha.
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Campanhas & Eventos
Sara Rocha
A Sara Rocha é personal trainer e mãe. Desde que conheceu a Vida Norte, tem sido uma figura marcante, envolvendo-se em várias
iniciativas solidárias. Neste ano de 2020, começou por transformar os presentes de aniversário do seu filho Rodrigo em fraldas,
leites, papas e produtos de higiene para os bebés da Vida Norte.
Depois, com o início da pandemia, apostou fortemente
no acompanhamento de treinos online, levando à criação
do Pack+, um pack mais saudável, ativo e solidário em
que por cada pack vendido, a Sara doou 15% do valor à

Vida

Norte.

Graças

ao

seu

enorme

talento

e

reconhecimento e à generosidade dos seus clientes,
juntou mais de 1.200€ para ajudar os nossos bebés e
famílias!
A Vida Norte está profundamente agradecida à Sara pela
forma tão generosa com que se juntou a esta causa.
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Campanhas & Eventos
Serão “O que arde cura”
Ser solidário pode ser divertido! “O que arde cura” veio comprovar isso mesmo. A Vida
Norte deu a conhecer a sua missão enquanto comia picantes cada vez mais fortes. Foi
um serão “picante”, com a participação da Isabel Moreira e da Maria Amorim, que levou
a um donativo maravilhoso de todos aqueles que assistiram.

Quizz “Quem Quer Ser Solidário”
Neste ano atípico foi pedido a todos que ficássemos
por casa. O “Quem Quer Ser Solidário” propôs à
Vida Norte um serão divertido em que grupos de
amigos se juntaram e puseram à prova os seus
conhecimentos de cultura geral. Os vencedores
deste quizz solidário foram os nossos bebés, mães e
famílias que tanto precisam de apoio, agora mais do

que nunca.
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Campanhas & Eventos
Giveaway’s Solidários
A Jaybee juntou-se à Vida Norte para oferecer uns brincos e colar no dia Mundial da Grávida,
dia 9 de setembro.
A Joana Rosendo Photography também se associou a esta causa sorteando uma sessão
fotográfica de família.
Ambos os Giveaway’s contavam com um donativo de 1€ por cada participação. Os resultados
refletiram uma grande adesão, atribuindo a cada vencedor o respetivo prémio!

Campanha BebéVida
A BebéVida é um dos grandes parceiros da Vida Norte
e, ao longo dos últimos anos, tem-se envolvido em
várias iniciativas solidárias. Lançou uma campanha em
que, por cada adesão à criopreservação, doou 5€ à

Vida Norte. Conseguiu mostrar que ao criopreservar
também se está a ajudar!
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Campanhas & Eventos
Campanhas de recolha de produtos de bebé
Em 2020, realizámos:

Campanha de
Recolha de Roupa
de Bebé

Campanha de Recolha
de Produtos
Pingo Doce

Campanha de Recolha
de “Kit’s” de Produtos
de Bebé

Janeiro 2020

Fevereiro 2020

Setembro 2020

Estas campanhas, e tantas outras, foram fundamentais para que as famílias não deixassem
de ter apoio, mesmo nos momentos mais difíceis.
Não podíamos ficar mais agradecidos!
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Campanhas & Eventos
Campanhas de Natal
Em tempos de pandemia, escolas, empresas, grupos, particulares e
parceiros uniram-se mais que nunca e isso foi notório nesta Campanha de
Natal: angariámos mais 54% de produtos do que no ano anterior! Ficamos
de coração cheio!

25

Campanhas no Porto e em Braga

Campanha “Energia do Natal”
A Galp, a Federação Portuguesa de Futebol e os CTT uniram esforços para criar um movimento
solidário no qual a Vida Norte teve o privilegio de ser uma das instituições contempladas.
Com o contributo da Anita Illustrations, que ilustrou os kits de produtos de bebé, foi possível
divulgar para o público as nossas maiores necessidades.
36

Nada se faz sozinho
A confiança e generosidade da sociedade civil, particulares e empresas, é fundamental para a
Vida Norte. Espelhamos os diferentes contributos que nos permitem manter a nossa Missão.

Projetos
6%

1%
10%
50%

Donativos em
espécie
17%

39%

IEFP
4%

Quotas dos
Associados
1%

Donativos
regulares e
pontuais
37%

Donativos em Dinheiro
Donativos em Espécie
Subsídios do Estado e Outras Entidades
Públicas

Bens Doados
às Famílias
22%

Eventos &
Campanhas
13%

Quotas dos Associados
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Equipa

Nada se faz sozinho…

Em 2020, a Vida Norte esteve mais unida do que nunca e focada em continuar a apoiar
as nossas grávidas, mães e bebés, nestes tempos tão desafiantes que vivemos. O
trabalho em equipa faz realmente a diferença!

39

Voluntariado
O nosso trabalho não seria possível sem o incansável
apoio dos nossos voluntários, que se entregam de corpo
e alma a ajudar naquilo que é mais preciso. Mesmo em
tempos de pandemia, o espírito de missão foi notório e

não podíamos ficar mais agradecidos pela generosidade
e entrega de cada um!

+ 1.750

Horas de voluntariado
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Dar e
Receber

Apoios financeiros
EMPRESAS
AGEAS SEGUROS

FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP

ASCENDI

GALP

AST SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE AMBIENTE

GRUPO RAR

ATRIUM INVESTIMENTOS

MAINETTI

BANCO BPI / FUNDAÇÃO LA CAIXA

MECANIDRAULICA

BEBÉ VIDA

PRIMAVERA SOFTWARE

BNP PARIBÁS | CETELEM

RAR HOLDING

CLIP – COLÉGIO LUSO INTERNACIONAL DO PORTO

SOCORTE

CRECHE O TOCAS

TELLES ADVOGADOS

DIRECÇÃO GERAL DO CONSUMIDOR

UNIÃO DE FREGUESIAS DE LORDELO DO OURO E MASSARELOS

EVAC

VILA GALÉ PORTO RIBEIRA

FUNDAÇÃO BELMIRO DE AZEVEDO

XPAND IT

FUNDAÇÃO MANUEL ANTÓNIO DA MOTA

PARTICULARES
A todos aqueles que contribuem de forma muitíssimo generosa para a continuidade da nossa
missão, o nosso MUITO OBRIGADO!
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Pro bono – Apoio à Estrutura com Produtos & Serviços
ACH BRITO

OCIDENTAL SEGUROS

ARGO PRODUCTIONS

OMDESIGN

ARMIS GROUP

PETROGAL S.A.

BA&N

PLASTIRSO

CASTELBEL

PORTO BUSINESS SCHOOL

CLARANET

POVEIRA

CONTINENTAL PNEUS

QUINTA DA AVELEDA

COSTA CARREGAL ARTES GRÁFICAS

QUINTA DO VALLADO

ECOBITE

RED – RELVADOS E EQUIPAM. DESPORTIVOS

FILINTO MOTA

RENTOKIL INITIAL

FUNDAÇÃO LA CAIXA / BANCO BPI

SHERATON PORTO HOTEL & SPA

FUNDAÇÃO MILLENNIUM BCP

SOGRAPE VINHOS

HOTEL VILA GALÉ BRAGA

SONAE SGPS

HOTEL VILÁ GALÉ RIBEIRA PORTO

SONAE SIERRA

MAX DIGITAL

SUPERBOCKGROUP

METRO DO PORTO

TOMÁS TOSCANO FOTOGRAFIA

MISSÃO CONTINENTE

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA

NEXIA SANTOS CARVALHO & ASS., SROC

VERSPIEREN PORTUGAL
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Pro bono – Apoio à Atividade com Produtos & Serviços
A OUTRA FACE

ESCOLA DE MONTESSORI DO PORTO

LARANJINHA

APPDA

ESCOLA SANTA MARIA

MERCER | JASON ASSOCIATES

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO GOMES DA COSTA

FARFETCH

MINERVA

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

FARMÁCIA BEM ME QUER

MINISOM

BANCO BPI (Av. Brasil e Pç. Império)

FARMÁCIA DE S.PAIO

OFICINA DA ALEGRIA

BEBÉ VIDA

FARMÁCIA FERREIRA DA SILVA

PBS

CASA DO CUCO

FARMÁCIA GONDARÉM

PEZINHOS DE LÃ

CENTRO DE CATEQUESE COMUNIDADE DOS FRADES

FARMÁCIA GUERRA

PIUBELLE

CAPUCHINHOS DE GONDOMAR

FARMÁCIA LAMAÇÃES

PIUPIU CHIC

CETELEM

FARMÁCIA MAIA

S.MIGUEL DE NEVOGILDE

COLÉGIO CEBES

FUNDAÇÃO ALBERTO CANEDO

SEMENTES DA PAZ

COLÉGIO CEDROS

FUNDAÇÃO BELMIRO DE AZEVEDO

SOLINCA FOZ

COLÉGIO DAS CALDINHAS

GARRA PUBLICIDADE

SOLO EM FOCO

COLÉGIO EURYTHMIA

GRAÇA SPRATLEY - ORGANIZAÇÃO

SONAE MC | CONTINENTE

COLÉGIO FLORI

GRANDVISION | MULTIÓTICAS

TANGERINA EDUCAÇÃO E ENSINO

COLÉGIO HORIZINTE

GROUP GM

TEDDY BEARS

COLÉGIO JOÃO PAULO II

GRUPO ARIÉ

TELLES ADVOGADOS

COLÉGIO JÚLIO DINIS

GRUPO JERÓNIMO MARTINS

UPS

COLEGIO LUSO INTERNACIONAL DO PORTO | CLIP

HOME SWEET KIDS

WELL’S

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PAZ

HOSPITAL CUF PORTO
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Parceiros Sociais
ACES BRAGA

CENTRO CULTURAL E SOCIAL DE SANTO ADRIÃO

INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL

ACES OCIDENTAL PORTO

CENTRO MATERNO-INFANTIL DO NORTE (CMIN)

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO VÍTOR

ACISJF

CIDADE DAS PROFISSÕES

JUNTA DE FREGUESIA DO BONFIM

ADEIMA

CLASB

JUNTA DE FREGUESIA MAXIMINOS SÉ E CIVIDADE

ADILO

CLASP

LAR D. PEDRO V

APAV

CONFERÊNCIA OSVICENTINA

LAR LUÍSA CANAVARRO

APOIO À VIDA

CONGREGADOS

MAMMY&ME

ASAS DE RAMALDE

CPCJ

PROJETO PERTENSER

ASCREDNO

CRUZ VERMELHA PORTUGUESA

PROJETO SA - BRAGA

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES FEUP

ELI PORTO

PROJETO VIRAR A PÁGINA

ASSOCIAÇÃO DOS MÉDICOS CATÓLICOS PORTUGUESES

ENTRAJUDA

RE-FOOD

ASSOCIAÇÃO LAR DE S. JOSÉ

FACULDADE DE EDUCAÇÃO E PSICOLOGIA – UCP PORTO

REDE LOCAL DE INTERVENÇÃO SOCIAL (RLIS)

BANCO ALIMENTAR CONTRA A FOME

FACULDADE DE FILOSOFIA E CIÊNCIAS SOCIAIS – UCP BRAGA

ROTARACT CLUB PORTO

BANCO LOCAL DE VOLUNTARIADO DO MUNÍCIPIO DE BRAGA

FACULDADE MEDICINA UNIVERSIDADE PORTO

ROTARY CLUB PORTO

BEBÉS DE S. JOÃO

FEDERAÇÃO PORTUGUESA PELA VIDA

SANTA CASA MISERICORDIA DE BRAGA

BOGALHA

GAIV

SOCIALIS

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

GRÃO

UCC BRAGA SAUDÁVEL

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

HOSPITAL CUF PORTO

UCC CUIDAR

CARITAS PORTUGUESA

HOSPITAL DE BRAGA

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALDOAR, FOZ DO DOURO E

CENTRO COMUNITÁRIO S. CIRILO

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

NEVOGILDE
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Demonstrações
Financeiras

Balanço em 31 de dezembro 2020
DATAS

RÚBRICAS

NOTAS

31/dez/20

31/dez/19

ACTIVO
Activo não corrente
Ativos fixos tangíveis

5.2

Investimentos financeiros

9 058,24

12 028,29

1 574,89

1 203,54

10 633,13

13 231,83

22 802,42

14 120,50

304,25

1 627,91

24 788,77

49 676,63

239 665,29

182 855,28

287 560,73

248 280,32

298 193,86

261 512,15

Activo corrente
Inventários

8.1

Estado e outros entes públicos

0,00

Diferimentos
Outros ativos correntes

15.3

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais
Fundos
Resultados transitados
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Total dos fundos patrimoniais

15.4

451,87

451,87

208 206,70

212 970,79

22 132,65

22 132,65

12 712,63

- 4 764,09

243 503,85

230 791,22

PASSIVO
Passivo não corrente

Passivo corrente
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros passivos correntes

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

15.3

4 182,00

3 812,57

24 711,50

0,00

25 796,51

26 908,36

54 690,01

30 720,93

54 690,01

30 720,93

298 193,86

261 512,15
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Demonstrações dos Resultados por Naturezas

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

PERÍODOS
2020

Vendas e serviços prestados
Subsídios, doações e legados à exploração
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

9.1
11.1
8.1
16.1
16.2

Outros rendimentos
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

5

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

2019

3 680,00
282 500,96
-80 276,81
-47 652,12
-165 230,80
24 295,25
-1 633,80

2 275,00
362 633,38
-57 897,06
-113 408,39
-192 786,88
1 037,97
-3 304,34

15 682,68

- 1 450,32

-2 970,05

-3 313,77

12 712,63

- 4 764,09

12 712,63

- 4 764,09

12 712,63

- 4 764,09

12
Resultado líquido do período

12
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Demonstrações de Fundos Patrimoniais
Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

NOTAS

1

Fundos

451,87

Resultados
transitados

Reservas

212 970,79

Outras variações
em fundos
patrimoniais

22 132,65

Resultado
líquido do
período

Total

Total dos
fundos
patrimoniais

(4 764,09)

230 791,22

230 791,22

4 764,09

4 764,09

4 764,09

(4 764,09)

12 712,63

7 948,54

7 948,54

4 764,09

12 712,63

12 712,63

12 712,63

12 712,63

243 503,85

243 503,85

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Demonstração individual das
alterações nos fundos
patrimoniais em 31-12-2020

Outras alterações reconhecidas aos
fundos patrimoniais

2

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

3

RESULTADO EXTENSIVO

4=2+3

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO
PERIODO
Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N

6=1+2+3+5

451,87

208 206,70

22 132,65

Fundos patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
DESCRIÇÃO

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N

Demonstração individual das
alterações nos fundos
patrimoniais em 31-12-2019

NOTAS

1

Fundos

451,87

Resultados
transitados

212 970,79

Reservas

Outras variações
em fundos
patrimoniais

22 132,65

Resultado
líquido do
período

Total

Total dos
fundos
patrimoniais

(4 764,09)

230 791,22

230 791,22

4 764,09

4 764,09

4 764,09

(4 764,09)

12 712,63

7 948,54

7 948,54

4 764,09

12 712,63

12 712,63

12 712,63

12 712,63

243 503,85

243 503,85

ALTERAÇÕES NO PERÍODO
Outras alterações reconhecidas aos
fundos patrimoniais

2

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

3

RESULTADO EXTENSIVO

4=2+3

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO
PERIODO
Outras operações
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N

5
6=1+2+3+5

451,87

208 206,70

22 132,65

Demonstrações de Fluxos de Caixa
Período findo em 31 de dezembro 2020
PERIODOS

RUBRICAS

2020

2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

3 680,00

2 275,00

21 201,36

65 221,04

149 559,65

190 939,16

-167 081,01

-253 885,20

0,00

0,00

62 619,97

14 963,17

-104 461,04

-238 922,03

0,00

0,00

371,35

415,11

22,50

50,00

-348,85

-365,11

106 992,81

175 595,08

54 627,09

31 267,45

161 619,90

206 862,53

56 810,01

-32 424,61

Caixa e seus equivalentes no início do período

182 855,28

215 279,89

Caixa e seus equivalentes no fim do período

239 665,29

182 855,28

Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento (Projetos)
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
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Análise Financeira das Contas de 2020
Em 2020 a atividade da Vida Norte foi, naturalmente, fortemente impactada pela pandemia COVID 19, com reflexos a diversos níveis, designadamente, organização da equipa,
modo de apoiar as Famílias e formas de angariação de fundos.

Apesar de todas as limitações e dificuldades, a enorme capacidade de adaptação e a proximidade e comprometimento dos nossos parceiros e amigos, permitiu-nos atingir um
Resultado Líquido, em 2020, de 13 mil €.
Os proveitos da Vida Norte resultam, basicamente, de 3 grandes rubricas aqui consideradas para efeitos de controlo de gestão:
•
•

•

Quotas de Associados: representam menos de 1% dos proveitos totais, embora não espelhem todo o comprometimento dos associados com a Vida Norte, designadamente
através de voluntariado e outros donativos;
Subsídios: incluem-se aqui não só os apoios do IEFP, que em 2020 ascenderam a 12 mil €, como também as comparticipações de projetos desenvolvidos pela Vida Norte,
independentemente de se tratarem de apoios do Estado ou de outras entidades (por exemplo os projetos apoiados pelo BPI / Fundação La Caixa). A componente Projetos
pode sofrer oscilações significativas consoante a dimensão e tipologia dos projetos apoiados;
Donativos: estruturalmente a principal fonte de proveitos da Vida Norte, onde se incluem os donativos em dinheiro e os donativos em espécie, melhor detalhados à frente.

Apresenta-se no quadro seguinte a evolução dos proveitos ao longo dos últimos
anos, importando referir que até 2019 a Vida Norte contava com um importante
contributo financeiro anual relacionado com a abertura da delegação em Braga
e que, desde 2020 e de acordo com o previsto, deixou de beneficiar:
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Análise Financeira das Contas de 2020
O total de donativos em dinheiro ascendeu a 156 mil €, dos quais 41 mil € relativos a Eventos e Campanhas. De referir que a não realização, em 2020, dos habituais eventos
(jantar solidário e concertos) traduziram-se numa importante perda de receitas para a Vida Norte, apenas mitigada pela primeira consignação de IRS (com um contributo de
24 mil €) e pela realização de eventos on-line.
O contributo de mecenas, doadores regulares (empresas e particulares) e apoios pontuais, agregados na rubrica Amigos e Outros, ascendeu a 115 mil €, refletindo a
redução face aos anos anteriores a inexistência em 2020 do importante apoio financeiro para a delegação de Braga. Em 2020, 29 doadores contribuíram com valor igual ou
superior a 1 mil € (19 em 2019), correspondendo a um montante total de 92 mil € (132 mil € em 2019).
Em paralelo com a angariação de fundos, a Vida Norte tem procurado reforçar a componente de Donativos em Espécie destinados a comparticipar despesas operacionais
da Associação. Em 2020, este valor ascendeu a 31 mil € e respeita a um conjunto de produtos / serviços pro bono que, atualmente, abarcam a generalidade dos custos da
Associação, designadamente seguros, limpeza, eletricidade, combustíveis, material de escritório e formação para colaboradores.
Em 2020, merece especial destaque o apoio na área da comunicação e publicidade, tão importante para a divulgação da Vida Norte e das suas atividades, quer nos meios
de comunicação social, quer através das redes sociais. Note-se ainda que em 2019, o valor desta rubrica foi fortemente influenciado pelos eventos de celebração dos 20
anos da Vida Norte.
Os produtos para as famílias (fraldas, leites, papas, bens alimentares,…) que nos são
doados por diversos parceiros, e que em 2020 ascenderam a 23 mil €, são ainda
complementados por campanhas de angariação diversas, designadamente em
supermercados, escolas, farmácias, e que no último ano ascenderam a 67 mil €.
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Análise Financeira das Contas de 2020

Os projetos comparticipados contribuíram, em 2020, com 19 mil € para os Proveitos e resultam dos seguintes projetos:
•

•
•

“Escola com Vida” (BPI Solidário): projeto iniciado em 2017 e concluído em 2020, com um apoio total de 60 mil €. O valor dos Proveitos em 2020 considera a
proporção de execução do projeto face ao valor a receber;
“Conta Comigo Plus”: projeto comparticipado pelo Fundo do Consumidor, iniciado em março 2019 e concluído em fevereiro 2020. Comparticipação total de 7 mil €,
dos quais 2 mil recebidos em 2020, considerados como Proveito do ano;
“Conta Comigo 2030”: mais um projeto comparticipado pelo Fundo do Consumidor, confirmando o sucesso dos vários projetos desenvolvidos ao longo dos últimos
anos. Iniciado em outubro de 2020 e com conclusão prevista para setembro de 2021, prevê uma comparticipação total de 10 mil €, dos quais 5 mil € já recebidos.
Considerando a execução do projeto foi imputado a Proveitos do exercício o montante de 2 mil € e diferidos 3 mil € do valor recebido.

Além dos projetos em execução, foi atribuído, em setembro de 2020, um novo apoio do BPI / La Caixa no âmbito do BPI Solidário, para um projeto a executar entre janeiro
e dezembro de 2021, tendo já sido recebidos 22 mil €, naturalmente integralmente diferidos (ou seja, sem qualquer contributo para Proveitos do exercício uma vez que o
projeto apenas se iniciou em janeiro deste ano).
Os custos totais de exploração em 2020 ascenderam a 295 mil €, dos quais 110 mil € pro bono nas mais diversas rubricas, de que se destaca os produtos para entregar às
famílias no valor de 80 mil €. Assim, os custos reais ascenderam as 185 mil €.
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Análise Financeira das Contas de 2020
A principal rubrica respeita aos Custos com o Pessoal (165 mil € – 56% dos custos totais) que inclui, em 2020, 1 mil € (7,25 mil € em 2019) de formação pro
bono da Porto Business School.
Os Fornecimentos e Serviços Externos, líquidos de pro bono, ascenderam apenas a 19 mil €, dos quais 7 mil € relativos a projetos comparticipados.
Verifica-se assim a manutenção de uma estrutura flexível de outros custos que não de recursos humanos, em muito beneficiando dos diversos pro bono e,
em especial, das instalações cedidas gratuitamente (por comodato), quer no Porto, quer em Braga.

Merece destaque, em particular no que respeita à comparabilidade dos custos, a evidência do forte impacto nos Fornecimentos e Serviços da existência de
projetos de maior montante e com recurso a comparticipações a utentes, como foi o caso dos anos de 2018 e 2019, justificando grande parte da redução
dos FSEs em 2020.
Acresce ainda que a não realização em 2020 de eventos presenciais, como o jantar e concerto realizados nos anos anteriores, traduziu-se também numa
redução de FSEs (por exemplo: subcontratos, trabalhos especializados e outros), ainda que parte destes sejam, habitualmente, em regime pro bono
(correspondente impacto em Proveitos).

A situação económico-financeira da Vida Norte mantém-se equilibrada, apresentando Disponibilidades de 240 mil € que permitem, não só fazer face ao
seu passivo total de 55 mil € (essencialmente, responsabilidades por remunerações a liquidar e respetivos encargos sociais), como assegurar um
importante conforto para a gestão de tesouraria.
Em 2021, a Vida Norte prosseguirá o previsto no seu plano de atividades, com um apoio integrado e estruturado às famílias acompanhadas no Porto e em
Braga, e ainda ao desenvolvimento dos projetos comparticipados enquadrados na sua área de intervenção.
A Direção propõe que o Resultado de 2020, no montante de 12.712,63 €, seja transferido para Resultados Transitados.
Apesar da manutenção de uma conjuntura económica mundial incerta, decorrente da pandemia COVID 19 ocorrida já no início de 2020, estamos
confiantes que a Vida Norte mantém todas as condições para assegurar o apoio necessário às Famílias que a procuram, como aliás o demonstrou no ano
de 2020, contando com o importante apoio dos diversos mecenas, amigos e associados que sempre corresponderam aos apelos da Vida Norte.
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ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Associação Promoção Defesa Vida e Família – Vida Norte

ANO: 2020
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O presente Anexo, relativo ao exercício económico que termina a 31 de Dezembro de 2020, procede à compilação das divulgações que a Instituição considera que
devem ser relatadas, face ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente o normativo para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL). Todos os
valores encontram-se em Euros, exceto quando expressamente indicado de outra forma.
1. Identificação da Entidade

Designação da entidade: Associação de Promoção e Defesa da Vida e Família – Vida Norte.
Sede social: Avenida Marechal Gomes da Costa nº 516, concelho e distrito do Porto.
Natureza da atividade: A Associação de Promoção e Defesa da Vida e Família – VIDA NORTE é uma associação sem fins lucrativos que propõe o acompanhamento
individual e de proximidade a grávidas que se encontrem numa situação de fragilidade, que ponha em causa a estruturação de um projeto de maternidade integrado,
responsável e feliz. Através de um contacto próximo, regular e de confiança, procura apoiar estes futuros pais colmatando as necessidades identificadas.
Concretamente, leva a cabo um acompanhamento regular, com atendimentos na Associação e Visitas Domiciliárias, no qual se incluem diferentes tipos de apoio:
aconselhamento psicológico, formação parental, mediação familiar, apoio na gestão orçamental, apoio material e inserção na vida ativa, através da promoção da
integração das crianças em contexto educativo, da procura ativa de trabalho e do esclarecimento de direitos de cidadania.
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 Referencial Contabilístico
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC). Deve entenderse como fazendo parte daquelas normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas
e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as normas para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL).
Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de
Contabilidade adoptadas ao abrigo do Regulamento (CE) nº 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, as Normas Internacionais de Contabilidade (IAS) e as
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Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo Internacional Accounting Standards Board (IASB) e respectivas interpretações SIC-IFRIC.

2.2 Derrogação das disposições do SNC

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derrogadas quaisquer disposições do Sistema de Normalização Contabilística que
tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem por em causa a imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aquelas informações
financeiras.

2.3 Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas com um período de reporte coincidente com o ano civil, no pressuposto da continuidade das operações da
Entidade e no regime do acréscimo, a partir dos livros e registos contabilísticos da Instituição, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites

em Portugal. Procedemos à avaliação dos impactos decorrentes do aparecimento da pandemia “ Covid-19” tendo concluído que o pressuposto da continuidade se
mantém.
3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente
aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.
As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das quotas constantes, de uma forma consistente de período para período, e em
conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
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As despesas com reparação e manutenção destes ativos, que não aumentem a sua vida útil, são consideradas como gasto no período em que ocorrem.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico
na data de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados como “Outros rendimentos” ou “Outros gastos”, consoante se trate de mais ou menos
valias.

3. Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o custo de aquisição e o valor líquido de realização. Os inventários referem-se a materiais utilizados para doação
aos utentes apoiados pela Vida Norte.

Os inventários são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas suportadas com a compra. O custo é determinado utilizando
o método do último preço de custo.

3.3. Ativos Financeiros

3.3.1 Clientes e outras contas a receber

As dívidas de terceiros são registadas ao custo ou custo amortizado (usando o método do juro efectivo), diminuído de eventuais perdas de imparidade, de modo a que
as mesmas reflictam o seu valor realizável líquido.
As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do
saldo em dívida não será recebido.
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São reconhecidos em devedores por acréscimos de rendimentos todos os rendimentos que devam ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham
documentação vinculativa, cuja receita só venha a ocorrer em períodos posteriores.

3.3.2 Caixa e depósitos bancários
Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em bancos. Se o seu vencimento for inferior a 12 meses, são reconhecidos no activo corrente; caso contrário, e ainda
quando existam limitações à sua disponibilidade ou movimentação, são reconhecidos no activo não corrente. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica
“Financiamentos obtidos”, com expressão no “passivo corrente”.

3.4 Estado e Outros Entes Públicos
Nesta conta são registados os impostos ou taxas a pagar ou a receber do Estado, das Autarquias Locais e de outros entes públicos.

3.5 Diferimentos Ativos e Passivos
Esta rubrica reflecte as transacções e outros acontecimentos relativamente aos quais não é adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período
em que ocorrem, mas que devam ser reconhecidos nos resultados de períodos futuros.

3.6 Passivos financeiros
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual da transacção, independentemente da forma legal que assumam.
Um instrumento financeiro é classificado como um passivo financeiro quando existe uma obrigação contratual de a sua liquidação ser efectuada mediante a
entrega de dinheiro ou outro activo financeiro. Os passivos financeiros são registados inicialmente ao custo, deduzido dos custos de transacção incorridos, e,
subsequentemente, ao custo amortizado, com base no método do juro efetivo.
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3.6.1 Fornecedores e outras contas a pagar
As dívidas a terceiros, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. O seu
desreconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação ou
cancelamento das dívidas.
São reconhecidos em credores por acréscimos de gastos todos os gastos que devam ser reconhecidos no próprio período, ainda que não tenham documentação

vinculativa, cuja despesa só venha a ocorrer em períodos posteriores.

3.7 Subsídios

A Vida Norte reconhece os subsídios do Estado Português, da União Europeia ou organismos semelhantes pelo seu justo valor, quando existe uma certeza
razoável de que o subsídio venha a ser recebido, e não na base do seu recebimento.

Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimentos na demonstração dos resultados no mesmo período em que os gastos associados são incorridos e
registados.

3.8 Rédito e regime do acréscimo

O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo ao recebimento de quotas dos associados da Vida Norte. O rédito é registado
líquido de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos financeiros atribuídos.

60

3.9 Gastos e perdas

Os gastos e perdas são registados no período a que se referem, independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico
da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidos como ativos e
passivos, se se qualificarem como tal.

3.10 Benefícios dos empregados
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários,ordenados, complementos de trabalho nocturno, retribuições eventuais por trabalho
extraordinário, prémios de produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de Natal, abonos para falhas e quaisquer outras retribuições

adicionais decididas pontualmente pelo orgão de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança Social de acordo com a incidência
contributiva decorrente da legislação aplicável, e eventuais participações nos lucros e gratificações, desde que o seu pagamento venha a decorrer dentro dos 12
meses subsequentes ao encerramento do período.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada
por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o respetivo pagamento.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e a subsídio de férias, vence-se em 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o
período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos como benefícios de curto prazo.
Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da Entidade, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período
em que ocorrerem.
Durante o exercício de 2020, o número médio de pessoal ao serviço da Instituição foi de 11pessoas.
Durante o ano existiu igualmente trabalho voluntário.
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3.11 Julgamentos e estimativas
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o SNC requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos no processo de
determinação das políticas contabilísticas a adotar pela Vida Norte, com impacto no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos rendimentos e
gastos do período de reporte.
Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores expetativas em relação aos eventos e ações correntes e
futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas.

3.12 Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem provas ou informações adicionais sobre condições que existiam à data do balanço
("acontecimentos que dão lugar a ajustamentos") são refletidos nas demonstrações financeiras da Associação. Os eventos após a data do balanço que sejam
indicativos de condições que surgiram após a data do balanço ("acontecimentos que não dão lugar a ajustamentos"), quando materiais, são divulgados no anexo
às demonstrações financeiras.

3.13 Principais pressupostos relativos ao futuro
A divulgação do impacto da Covid-19 considera que a Entidade poderá manter um nível de atividade e rentabilidade que permitirá o cumprimento dos
compromissos e responsabilidades da Associação, sem qualquer antecipação de reembolsos e sem penalidades. Assim, as demonstrações financeiras foram
preparadas numa perspectiva de continuidade não tendo a entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir materialmente o nível das suas
operações.
62

5. Ativos fixos tangíveis

5.1 Vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas:
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativos Tangíveis
Edifícios e outras construções
Equipamento de transporte
Equipamento Administrativo
Outros ativos fixos tangíveis

Vida útil
2020
3-6

Vida útil
2019
3-6

4
3-6
8

4
3-6
8

As despesas com reparação e manutenção destes ativos, que não aumentem a sua vida útil, são consideradas como gasto no
período em que ocorrem.
5.2 Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período bem como a reconciliação da
quantia escriturada no início e no fim do período que mostre as adições, as alienações, os abates e as depreciações:

63

ATIVO BRUTO:
Rubrica
Ativos Fixos Tangíveis
• Ed. e outras construções
• Equipamento transporte
• Equipamento administrativo
• Outros ativos fixos tangíveis

Saldo Inicial

Aumentos

Saldo Final

3 997,50 €
8 000,00 €
8 997,93 €
3 636,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

3 997,50 €
8 000,00 €
8 997,93 €
3 636,00 €

24 631,43 €

0,00 €

24 631,43 €

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES:
Rubrica

Saldo Inicial

Aumentos

Regularizações

Saldo Final

Depreciações de Ativos Fixos
Tangíveis

• Ed. e outras construções
• Equipamento transporte
• Eq. administrativo
• Outros ativos fixos tangíveis

QUANTIA ESCRITURADA

624,62 €
3 635,41 €
6 525,10 €
1 818,01 €

199,89€
1 656,25€
659,41€
454,50€

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

824.51 €
5 291,66 €
7 184,51 €
2 272,51 €

12 603,14€
12 028,29 €

2 970,05 €
2 970,05 €

0,00 €
0,00 €

15 573,19€
9 058,24€
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8. Inventários

8.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre estas naturezas de
inventários, conforme quadro seguinte:
:

Descrição

Mercadorias

Mercadorias

Total

Total

Inventário Inicial

14 120,50€

31-12-2020
14 120,50 €

Compras

88 958,73€

88 958,73 €

60 533,92 €

60 533,92 €

Inventário Final

22 802.42€

22 802,42 €

14 120,50 €

14 120,50 €

80 276,81€

80 276,81€

57 897,06€

57 897,06 €

CMVMC

11 483,64 €

31-12-2019
11 483,64 €

9. Rédito

9.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Descrição
Prestação de Serviços
Juros
TOTAL

2020

2019

3 680,00 €

2 275,00 €

22,50 €

50,00 €

3 702,50 €

2 325,00 €
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11.Subsídios do Governo e apoios do Governo

11.1. Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras
formas de apoio do Governo de que diretamente se beneficiou, conforme quadros seguintes::

Descrição

Do Estado-

2020
Subsídios à exploração

Valor
recebido
12 148,61 €

Do EstadoValor
imputado no
período
16 246,28 €

Total

12 148.61 €

16 246,28 €

Descrição

Do Estado-

2019
Subsídios à exploração

Valor
recebido
8 403,21 €

Do EstadoValor
imputado no
período
45 329,16 €

Total

8 403,21 €

45 329,16 €

Paralelamente, durante o ano de 2020, a Associação recebeu os seguintes valores relativos a:
•

Quotas: 3 680,00 €

•

Donativos: 266 254,68€
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12. Impostos e contribuições

12.1 Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição
Resultado antes de impostos
Imposto corrente
ppperperiodoperíodo
Imposto sobre o rendimento do período
Tributações autónomas
Taxa efetiva de imposto

2020
12 712,63€
0,00 €
0,00 €
0,00 €

2019
-4 764,09 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

Sem significado

Sem significado

12.2 Divulgação relacionada com outros impostos e contribuições:

Descrição
Imposto s/Rendimento das Pessoas
Imposto estimado
Coletivas:
Retenções na fonte
TOTAL DO ATIVO
Retenção Imposto s/Rendimento
Contribuições para a Segurança Social
TOTAL DO PASSIVO

31-12-2020
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
917,00 €
3 265,00 €
4 182,00 €
44 182,00€

31-12-2019
0,00 €
0,00€
0,00 €
0,00 €
879,50 €
2 933,07 €
3 812,57€
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15. Divulgações exigidas por diplomas legais

15.1. Informação por atividade económica:
A atividade da Associação resulta em 100 % de operações inseridas no CAE (Rev . 3)- 94995 – Outras Atividades Associativas N.E..

15.2. Informação por mercado geográfico:
A atividade da Associação resulta em 100 % de operações realizadas no mercado interno.
15.3. Categorias (naturezas) de ativos e passivos correntes, conforme quadro seguinte:

15.4. Decomposição e movimento dos fundos patrimoniais
Descrição

Fundos
Resultados transitados

Saldo inicial

Créditos

451,87 €
212 970,79 €

Outras variações nos capitais próprios

22 132,65 €

Resultado Líquido do Exercício

-4 764,09 €

Total

Débitos

230 791,22 €

Saldo final

451,87 €
-4 764,09€

208 206,70€
22 132,65€

-4 764,09€

12 712,63€

12 712,63€

0,00€

12 712,63€

243 503,85€
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15.5. Outras divulgações exigidas por diploma legal

A Direção informa que a Instituição não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei nº 534/80 de 7 de Novembro.
Dando cumprimento ao estipulado no Decreto-lei nº 411/91, de 17 de Outubro, a Direção informa que a situação da Instituição perante a Segurança
Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

16. Outras Informações

16.1 Decomposição de Fornecimentos e Serviços Externos:

69

16.2 Gastos com pessoal

Descrição
•
•
•
•

Remunerações pessoal
Encargos sobre remunerações
Outros gastos
Seguro acidentes trabalho

2020

2019

122 184,28€
27 375,37€
14 784,73€
886,42€

135 273,00€
30 385,21€
25 402,79€
1 725,88€

165 230,80€

192 786,88€

17. Acontecimentos após a data do balanço
Até à data da aprovação de contas e, apesar dos impactos a nível mundial, a nossa conjuntura mantém - se adversa.

18. Impactos da Pandemia (Covid-19)
Em 2020 a atividade da Vida Norte foi, naturalmente, fortemente impactada pela pandemia COVID 19, com reflexos a diversos níveis,
designadamente, organização da equipa, modo de apoiar as Famílias e formas de angariação de fundos.
Face ao atual enquadramento de elevada incerteza e rápida evolução, não nos é possivel estimar com um grau de confiança razoável os impactos da
pandemia na atividade futura da Associação. No entanto, a Direção considera, com base na informação atualmente disponivel que os fundos
patrimoniais serão suficientes para a Entidade prosseguir a sua atividade.

A Contabilista Certificada

A Direção
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Transparência

JUNTOS PODEMOS
MUDAR O MUNDO!
1

Porto (Sede):
Av. Marechal Gomes da Costa, n.º 516
4150-354 Porto
Tel.: 226 063 046
Braga:
Rua de São Geraldo, nº 41
4700-041 Braga
Tel.: 253 216 163
Linha SOS para Grávidas (confidencial/24h)
939 900 900
geral@vidanorte.org
www.facebook.com/associacaovidanorte
www.instagram.com/vidanorte
www.vidanorte.org

