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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 
 
Criada em 2005, a Fundação Ernesto Roma é uma instituição sem fins lucrativos que nasce da 

vontade de implementar uma vertente dedicada à educação da pessoa com diabetes, à prevenção 

e consciencialização da sociedade sobre a diabetes e ao apoio à investigação e à formação contínua 

de profissionais de saúde. 

A Fundação Ernesto Roma é também uma homenagem ao criador da Diabetologia Social e fundador 

da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP). 

 

De forma a concretizar a sua missão desenvolveu no ano de 2019, as seguintes atividades, num 

total de 1006 pessoas: 

 
 
• No âmbito de apoio à formação da APDP para pessoas com diabetes e familiares a Fundação 

financiou os seguintes cursos: 

o Pais de crianças com diabetes tipo 1; 

o Curso para pessoas com diabetes tipo 1; 

o Circuito de 1ª vez – Sessões de Educação, Grupo de Enfermagem ensino e Nutrição; 

o Formação sobre diabetes para grupo dos “Caminhos de Santiago”; 

o Formação Básica – Bombas de insulina; 

o Pessoas com diabetes tipo 1; 

o Sessões educativas param Pessoas com diabetes tipo2; 

o Sessões educativas “Como cuidar dos meus pés” 

o Cuidados à pessoas idosas com Diabetes; 

o Escolas – Ter Diabetes Tipo 1 na Escola 

o Escolas – Cursos para Escolas com crianças com Diabetes tipo 1; 

 

• No âmbito de apoio à APDP das atividades para pessoas com diabetes e familiares a Fundação 

financiou os seguintes cursos: 

o Encontro entre pais no Núcleo Jovem da APDP; 

o Encontro do Núcleo Jovem da APDP; 

o Campos de férias para adolescentes com diabetes tipo 1; 

o Sábados desportivos no jardim da Quinta das Conchas em Lisboa 

 

• Continuou a apoiar a organização, preservação e divulgação do acervo documental da 

Biblioteca da APDP assim como a mudança do mesmo da Escola da Diabetes para a sede da 

APDP; 
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• Manteve o apoio à formação de profissionais de saúde na área da Diabetologia e Educação 

Terapêutica, nomeadamente profissionais da APDP; 

 

• Prosseguiu com a atividade de promoção da luta contra a Diabetes e de recolha de fundos 

através da Campanha “100 Mecenas Unidos pela Diabetes”;  

 

• Planeou, concebeu e desenvolveu a campanha de comunicação “Diabetes em Família”, para a 

Sãvida, no âmbito da promoção da saúde e prevenção da diabetes junto dos colaboradores do 

grupo EDP. Foram organizados rastreios a cerca de 560 pessoas, constituídos por avaliação de 

risco e avaliação da hemoglobina glicada em 9 instalações da EDP  de Norte a Sul do país. Os 

rastreios terminaram na sede da EDP em Lisboa e foram acompanhados de workshop de 

cozinha com receitas saudáveis; 

 

• Colaborou nas candidaturas da APDP e acompanhamento no terreno nos seguintes projetos 

de intervenção comunitária: 

 

o “Pé Diabético em Ambulatório”  e Intervenção no Pé Diabético em Lares”, aprovado 

pela Direção Geral de Saúde que tiveram lugar nos Concelhos de Montemor-o-Novo, 

Alcácer do Sal e Vendas Novas; 

 

o Intervenção comunitária nos bairros Quinta do Lavrado, Alto da Eira e Bairro Horizonte 

na área da prevenção da diabetes; 

o Intervenção comunitária a pessoas com diabetes em tratamento/cuidados 

preventivos ao pé diabético em domicílio; 

o Intervenção na área da prevenção e tratamento da diabetes no âmbito municipal em 

parceria com a Camara Municipal de Cascais e o ACES Cascais; 

• Colaborou na candidatura de seguintes projetos projetos: 

o Projeto “Academia APDP” – Prémios BPI infância 2019; 

o Projeto “Educar para reabilitar” – Prémios BPI capacitar 2019; 

o Projeto “Capacitação para Prevenir e gerir a diabetes tipo 2 na população reclusa” – 

Prémios BPI solidário; 

o Projeto “Intervenção na comunidade em pessoas com diabetes em Lares e Centros de 

dia nos concelhos de Loures e Odivelas” – Prémios Fidelidade; 

o Projeto “Comer bem em qualquer idade – Alimentação saudável em lares residenciais 

e Centros de Dia” no concelho de Odivelas – Câmara Municipal de Odivelas; 

o Pé de Odivelas – Intervenção do Pé Diabético em ERPIS e Centros de Dia – Prevenção 

de feridas e amputações no colho de Loures” – Câmara Municipal de Loures; 
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• Colaborou na elaboração de todos os projetos da APDP submetidos a financiamento ao abrigo 

do RAAML da Câmara Municipal de Lisboa. 

 

• Colaborou com a Fundação Aga Kan na elaboração e revisão do “Manual de Nutrição” 

destinado a colaboradores formais e informais, no âmbito do “Projeto de Qualidade” e na 

revisão do “Manual de Formação” elaborado pela fundação Aga Kan. 

 

• Apoiou a comunicação da Associação Protectora dos Diabéticos de Portugal (APDP), 

nomeadamente: 

o Articulação com os diferentes fornecedores da área da comunicação: Agência de 

Comunicação HK, Editora Iluminar Media e Follow Reference (website). 

o Planeamento e produção de conteúdos para a seção “Acontece na APDP” da revista 

trimestral “Diabetes – Viver em Equilíbrio”. Revisão da revista antes da sua 

publicação. 

o Planeamento e produção de conteúdos para a Newsletter mensal da APDP. 

o  Produção e publicação de conteúdos no portal www.apdp.pt. 

o Produção e publicação de conteúdos, gestão diária da página do Facebook. 

• Apoio à organização de eventos da APDP, nomeadamente o Dia Mundial da Diabetes, em 

parceria com a Câmara Municipal de Lisboa – Sessão Pública e Caminhada. 

• Responsável  pelo Workshop “Mona Lisa vai à consulta” inserido no 20º Seminário de Educação 

na Doença Crónica”, que teve lugar no Hotel do mar em Sesimbra, de 11 a 13 de Abril; 

• Coordenou da campanha de comunicação interna da EDP. 

• Atualizou a página da internet da Fundação (www.fundacaoernestoroma.org);  
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RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

O esforço desenvolvido pela Fundação Ernesto Roma ao longo do ano de 2019 orientou-se 

no sentido de continuar o trabalho de enquadramento da sua actividade, para a 

prossecução dos objectivos traçados nos seus estatutos.  

A estratégia para a concretização destes objectivos encontram-se espelhadas nos mapas 

abaixo apresentados. 

Os ganhos do exercício atingiram em 2019 o valor de 124.371€, onde destacamos os 

donativos e subsídios, que atingiram os 114.670€, cabendo à “Campanha 100 Mecenas - 

Unidos pela Diabetes” o valor 50.250€.  

Em 2018, os ganhos do exercício haviam atingido o valor de 109.174€, onde os donativos e 

subsídios apresentaram o valor de 98.040€. 

O gráfico seguinte reflecte a evolução das receitas obtidas entre 2010 e 2019. 
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Por outro lado, o gráfico abaixo indica que os gastos, em 2019, atingiram 142.820 euros 

(162.745€ em 2018) que, quando comparados com anos anteriores, aparecem assim 

representados:  
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Como resultado do confronto entre os ganhos e os gastos obteve-se um resultado líquido 

negativo de 18.449,22 euros. 

A variação com maior relevância, quando comparada com o ano anterior, registou-se em 

Pessoal com um aumento de 26,50%.   

Quer os depósitos a prazo, que apresentam um saldo no final de 2019 no montante de 

654.084,20€, quer os Instrumentos Financeiros na Caixa Geral de Depósitos, no montante 

de 489 mil euros mantiveram-se inalterados face ao ano anterior. 

Estas aplicações, respectivos rendimentos, bem como juros de depósitos a prazo 

representam 7,8% do total dos ganhos do exercício. 

 

Do total do activo da fundação que, em 31 de Dezembro de 2019, era de 2.540.004€, 

destacamos os 2.026.880€ detidos sob a forma de depósitos bancários. 

 

Lisboa, 26 de Março de 2020 

 

O Conselho de Curadores: 
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MAPAS DE GESTÃO 
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Rubricas Notas 2019 2018

A C T I V O 

 Activo não corrente

     Activos fixos tangíveis   11.501,35 12.576,81

     Investimentos financeiros  791,83 382,51

Subtotal 12.293,18 12.959,32

 Activo corrente

     Inventários   6.831,59 0,00

     Créditos a receber  5.000,00 20.760,00

     Diferimentos  0,00 272,89

     Outros activos financeiros  489.000,00 489.000,00

     Caixa e depósitos bancários  2.026.879,53 2.039.219,36
Subtotal 2.527.711,12 2.549.252,25

Total do activo 2.540.004,30 2.562.211,57

F U N D O S  P A T R I M O N I A I S  E  P A S S I V O

 Fundos Patrmoniais

    Fundos   2.549.357,88 2.602.928,37

Subtotal 2.549.357,88 2.602.928,37

    Resultado liquido do exercicio  -18.449,22 -53.570,49

Total do capital próprio 2.530.908,66 2.549.357,88

Passivo

  Passivo não corrente   

Subtotal 0,00 0,00

  Passivo corrente  

    Estado e outros entes publicos  1.131,74 4.687,73

    Financiamentos obtidos  864,63 208,70

    Diferimentos  4.816,51 5.033,86

    Outras contas a pagar  2.282,76 2.923,40

Subtotal 9.095,64 12.853,69

Total do Passivo 9.095,64 12.853,69

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 2.540.004,30 2.562.211,57

A contabilista certificada: Ana Tavares

 O Conselho de Curadores:

BALANÇO 2019
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Rendimentos e Gastos Notas 2019 2018

  Vendas e serviços prestados  0,00 200,00

  Subsídios, doações e legados à exploração  114.669,59 98.039,65

  Variação nos inventários da produção  0,00 0,00

  Trabalhos para a própria entidade  0,00 0,00

  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas  -561,91 0,00

  Fornecimentos e serviços externos  -83.234,53 -82.516,73

  Gastos com o pessoal  -50.309,82 -39.775,09

  Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)  0,00 0,00

  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)  0,00 0,00

  Provisões (aumentos/reduções)  0,00 0,00

  Provisões especificas (aumentos/reduções)  0,00 0,00
  Outras imparidades (perdas/reversões)  0,00 0,00

  Aumentos/reduções de justo valor  0,00 0,00

  Outros rendimentos e ganhos  0,00 363,42
  Outros gastos e perdas  -4.272,79 -36.605,61

 
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -23.709,46 -60.294,36

  Gastos / reversões de depreciação e de amortização  -4.434,21 -3.847,29

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  -28.143,67 -64.141,65

 

  Juros e rendimentos similares obtidos  9.701,35 10.571,26

  Juros e gastos similares suportados  -6,90 -0,10

Resultado antes de impostos  -18.449,22 -53.570,49

 

  Impostos sobre o rendimento do periodo  0,00 0,00

Resultado liquido do periodo -18.449,22 -53.570,49

A contabilista certificada: Ana Tavares

 O Conselho de Curadores:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 2019
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS 

RESULTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

As notas que se seguem constituem uma compilação das divulgações exigidas nos diversos 

capítulos que integram a Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as Entidades 

do Sector Não Lucrativo. As notas não mencionadas não se aplicam à entidade ou 

respeitam a factos ou situações não materialmente relevantes para a leitura das 

demonstrações financeiras em anexo. 

 

 

1. Identificação da entidade:  

1.1. Fundação Ernesto Roma 

1.2. Rua Rodrigo da Fonseca, nº 1, Lisboa 

1.3. Natureza da actividade: Fundação com actuação na área da diabetes 

 

2. Referencial contabilístico utilizado na preparação das demonstrações financeiras: 

2.1. O referencial contabilístico utilizado na preparação das demonstrações financeiras 

foi o da Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo 

(ESNL). 

2.2. Não foi derrogada qualquer disposição da normalização contabilística para as ESNL 

que afecte a imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos 

resultados da Fundação. 

 

3. Principais políticas contabilísticas: 

3.1. Os activos fixos encontram-se registados ao custo de aquisição e as depreciações e 

amortizações foram calculadas pelo método das quotas constantes. 
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3.2. A Fundação reconhece os seus rendimentos e gastos de acordo à medida que são 

gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As 

diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas 

geradas são registadas na rubrica de diferimentos. 

 

3. O movimento ocorrido na rubrica de activos fixos e respectivas depreciações e 

amortizações foi o seguinte: 

 

                  ACTIVOS FIXOS

Rubricas Saldo Aumentos Alienações Transfer. e Saldo

inicial abates final

Activos Fixos Tangíveis:
  Edifícios e out. construções 3.186,93€ 3.186,93€
  Equipamento básico 67.484,76€ 2.351,75€ 69.836,51€
  Equipam. Administrativo 31.339,21€ 99,22€ 31.239,99€
  Outros activos fixos tangíveis 5.667,72€ 1.007,00€ 6.674,72€

107.678,62€ 3.358,75€ 0,00€ 99,22€ 110.938,15€  
 

               DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES

Rubricas Saldo Reavaliação Reforço Regularizações Saldo

inicial final

Activos Fixos Tangíveis:
  Edifícios e out. const. 1.033,56€ 307,62€ 1.341,18€
  Equipamento básico 61.452,55€ 2.502,14€ 63.954,69€
  Equipam. administrativo 29.195,80€ 1.166,49€ 99,22€ 30.263,07€
  Out. activos fixos tangíveis 3.419,90€ 457,96€ 3.877,86€

95.101,81€ 0,00€ 4.434,21€ 99,22€ 99.436,80€  
 

Não existem restrições de titularidade nem activos fixos tangíveis que sejam dados como 

garantia de passivos. 

 
 
5. Rédito: Os subsídios e donativos obtidos atingiram o montante de 114.670 euros.  

Por sua vez, os juros e outros ganhos similares totalizaram 9.701 euros. 
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6. Subsídios do Governo e apoios do Governo: durante o ano de 2019, a Fundação não 

recebeu qualquer subsídio ou apoio do Governo. 

 

Lisboa, 26 de Março de 2020 

 

A contabilista certificada: Ana Tavares 

 

O Conselho de Curadores: 
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