
RELATÓRIO DE GESTÃO

ANO : 2017

Fundação das Casas de Fronteira e Alorna



  1 -   Introdução

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna, com sede social em Largo de S. Domingos de Benfica 1 1500-
554 Lisboa, com um valor de "Fundos Patrimoniais" de 638.513,89 €, tem como atividade principal Atividades 
dos sítios e monumentos históricos. O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação 
financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2017.
O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e 
contem uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Fundação das 
Casas de Fronteira e Alorna, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos 
resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, 
bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.

  2 -   Análise da Atividade e da Posição Financeira

No período de 2017 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela Fundação. 
De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 380.803,41 €, representando uma variação de 39,42% 
relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos, bem como a respetiva estrutura, são apresentadas nos gráficos seguintes:
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Relativamente à Estrutura de Rendimentos os valores desdobram-se da seguinte forma:

Vendas:

Madeira de Eucalipto              65.337,38 €
Revistas, Postais e Livros             122,20 €

Total..................................... 65.459,58 €.

Prestação de Serviços:

Aluguer de Instalações          160.894,83 €
Visitas Palácio e Jardins         150.559,00 €
Inscrições e visitas de Estudo     3.890,00 €.

Total .................................. 315.343,83 €

Outros Rendimentos:

Rendas                               233.714,51 €
Asso.P.Jard.Históricos            11.081,09 €
ReversãoPerd.Inv.Fin.              9.265,00 €
Juros Obtidos                         3.412,64 €
Idem -Reemb. Final                 2.609,00 €
Val.Cart. Títulos                      1.456,77 €
Outros                                      865,94 €

Total....................................262.404,95 €
               

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua 
estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:
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No que diz respeito ao pessoal, o quadro seguinte apresenta a evolução dos gastos com o pessoal, bem como o 
respetivo nº de efetivos. 
Houve um aumento percentual nesta rúbrica de 7% explicado pela contratação de mais um funcionário e do 
aumento salarial médio de 2.58%  a todos os funcionários.

RUBRICAS 
PERIODOS

2017 2016 2015

Gastos com Pessoal 311.905,70 290.088,46 303.840,97

Nº Médio de Pessoas 15,00 14,00 15,00

Gasto Médio por Pessoa 20.793,71 20.720,60 20.256,06

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano 
anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.
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Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade mantém-se a um nível bastante 
elevado tendo passado de 94,99 % para 95,05 %..
O endividamento respeita práticamente a consumos de Dezembro cujos pagamentos serão efectuados no 
início do ano e à assumpção das responsabilidades herdadas por parte do instituidor.
No quadro seguinte apresenta-se a evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e 
endividamento:

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

RUBRICAS 2017 2016

Ativo não corrente 8.600.379,47 98 % 8.623.057,97 99 %

Ativo corrente 196.854,19 2 % 114.557,81 1 %

Total ativo 8.797.233,66 8.737.615,78

RUBRICAS 2017 2016

Capital Próprio 8.361.817,87 95 % 8.299.457,78 95 %

Passivo não corrente 0,00 0 % 0,00 0 %

Passivo corrente 435.415,79 5 % 438.158,00 5 %

Total Capital Próprio e Passivo 8.797.233,66 8.737.615,78

  3 -   Proposta de Aplicação dos Resultados

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna no período económico findo em domingo, 31 de dezembro de 
2017 realizou um resultado líquido de 71.395,98€, propondo a sua transferência para a conta de Resultados 
Transitados.

  4 -   Expetativas Futuras

A Fundação tem a legítima expectativa que durante o ano de 2018 seja finalmente confirmado o estatuto de 
utilidade pública na sequência da publicação da Lei Quadro das Fundações em 2012.
Durante o exercício de 2018 a loja voltará a ser explorada pela Fundação, esperando-se assim aumentar a 
nossa oferta de serviços.
Tenciona-se aprofundar o estudo que permita optimizar os consumos de energia e água.
A prossecução de actividades culturais e as obras de preservação, conservação e restauro do património da 
Fundação continuarão, como até aqui, a ser o objectivo primordial da Instituição.
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  5 -   Outras Informações

A Fundação das Casas de Fronteira e Alorna não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, 
quer no estrangeiro.

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira 
expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2017.

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

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal. 
Também não existem dívidas em mora perante a segurança social. 

Segue em anexo as tabelas informativas referentes a 2017:
1.  Dias ocupados e total de pessoas presentes
2.  Actividades culturais - Nº de pessoas
3.  Actividades culturais - Nº de eventos
4.  Cedências de espaço para Apoio
5.  Eventos comerciais - Nº de eventos
6.  Eventos comerciais - Nº de pessoas
7.  Mapa de Visitantes

  6 -   Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular 
aos Clientes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas 
atividades, bem como a razão de ser da Fundação.

Não podemos deixar de agradecer também ás seguintes instituições com quem estabelecemos parcerias ou 
deram o seu apoio à Fundação:
Antena 2; Agenda Cultural da Câmara Municipal de Lisboa; Associação dos Arquitectos Paisagistas; 
Associação Portuguesa das Casas Antigas; Câmara Municipal de Ponte de Sor; Centro de Estudos Clássicos da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Institut Français au Portugal; Livraria Francesa; Junta de 
Freguesia de S. Domingos de Benfica; Instituto da Nobreza Portuguesa e da Associação da Nobreza Histórica 
de Portugal; Centro de História de Aquém e Além Mar da Universidade Nova (CHAM); Serviço Educativo da 
Fundação Calouste Gulbenkian; Centro Interuniversitáro de História das Ciências e da Tecnologia (CIUHCT); 
Centro Português de Fundações; Editora Althum; Edições Dom Quixote e Grupo Leya; Relógio d" Água 
Editores; Editorial Presença; Imprensa Nacional-Casa da Moeda; Embaixada do Brasil em Lisboa; Embaixada 
Federal da República Alemã; Câmara do Comércio Luso-Sueca; Embaixada da Áustria em Lisboa; Embaixada 
da Suiça em Portugal; Embaixada de Cabo Verde em Lisboa; Escola de Música do Conservatório Nacional de 
Lisboa; JMuseu Nacional da Música; Museu de História Natural de Beja; Plano Nacional de Leitura; British 
Council; Instituto Italiano de Cultura em Lisboa.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os 
quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade da Fundação 
das Casas de Fronteira e Alorna.

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