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RELATÓRIO DE GESTÃO 

RELATÓRIO DE GESTÃO RELATIVO AO PERÍODO FINDO EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2016 

Nos termos do n.º 1 do artigo 39º e dando cumprimento ao estipulado na alínea c) do 

n.º 1 do artigo 39º dos Estatutos do “Mágico”, através do presente relatório de gestão, 

vem esta assembleia, dar conhecimento aos sócios de alguns aspetos que considera 

mais relevantes relacionados com a atividade desenvolvida no exercício que terminou 

em 31 de dezembro de 2016. 

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DA INSTITUIÇÃO 

1. Evolução 

A atividade da instituição decorreu de forma satisfatória durante o exercício que 

terminou em 31 de dezembro de 2016. 

A economia do terceiro setor, na qual se posiciona esta instituição, é profundamente 

afetada pela atual conjetura económica do país, não apenas pelas dificuldades das 

famílias como já destacado, mas também pelo deficiente apoio por parte das entidades 

públicas que se socorrem de instituições como O Mágico para proverem à população 

serviços sociais que seriam da sua responsabilidade. Este deveria ser o princípio 

orientador do estado, para jamais falhar com os apoios prometidos, programados e 

necessários ao bom funcionamento do setor. Referimo-nos obviamente aos prometidos 

apoios que, além de serem à partida insuficientes para uma resposta social condigna, os 

que nos são atribuídos, são recebidos em prazos inconcebíveis. 

No decorrer do exercício económico do ano 2016 a Direção assinou novos acordos com 

a Segurança Social, passando a ter acordo para 30 utentes do Centro de Dia e havendo 

alteração das percentagens de apoio concedido aos 11 utentes de acordo de Serviço de 

Apoio ao Domicilio. 

Durante o corrente ano, esta direção continuará a fazer o que sempre fez: trabalhar com 

os meios privados de que dispõe e tentar atrair mais apoio do Estado em prol dos 

objetivos nobres desta instituição. 

2. Objetivos estratégicos 
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Desde a sua gênese, O Mágico mantém o propósito de prestar serviços de índole social 

às populações locais (Declaração Ministério da Solidariedade e Segurança Social – Diário 

da República III série nº 201 – 30-08-1996, página 15208). Os lugares de Giesteira, 

Maçoida e Rio Covo puderam testemunhar a concretização plena dos objetivos que 

sempre nortearam todas as decisões das várias direções desta instituição. Com efeito, a 

conclusão a sede do centro social constitui um marco importantíssimo na história do 

Mágico, materializando o esforço e empenho de todos os que sempre creram na 

viabilidade dum verdadeiro projeto social para as comunidades envolvidas. No entanto 

este projeto não está concluído. O centro social, proporciona uma dimensão 

completamente diferente da estrutura operacional que vinha funcionando nos últimos 

anos, necessariamente alguns ajustes tiveram que ser levados a cabo. Os objetivos 

essenciais mantêm-se. Contudo, para que as respostas continuem a ser proporcionadas 

com o nível desejável e de modo a se puder aumentar a capacidade de resposta à 

comunidade torna-se evidente que a ampliação da sede é o próximo passo. 

3. Gabinete de Apoio a Programas (GAP) 

Continuamos a registar de forma lamentável o deficiente apoio público decorrente dos 

atrasos em relação à atribuição de verbas provenientes do Gabinete de Apoio a 

Programas (GAP). Nesta fase, teria sido importantíssimo que os 16.472,04€ a que a 

instituição tem direito fossem transferidos, possibilitando uma implementação de 

estratégias muito mais suave e eficaz. 

4. Donativos 

Em resposta ao enorme esforço de divulgação e sensibilização que tem vindo a ser 

desenvolvido por esta direção, o montante de donativos voluntários no decorrer do 

exercício de 2016 continuou a registar valores que consideramos razoáveis. O total de 

17.550,75 € de donativos no decorrer de 2016 é um reflexo da excelente campanha de 

angariação de fundos e consubstancia a importância que a comunidade atribuiu a este 

projeto. Todos os fundos conseguidos têm sido canalizados para as valências do centro 

social. 

5. Fundo Socorro Social 

Ainda em 2014 a instituição formalizou a subscrição do Fundo de Socorro Social (FSS) 

que se destina exatamente a socorrer instituições que esteja numa situação de 

dificuldade financeira, como é o caso do Mágico. Perante os dados apresentados, e nos 
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termos legais, O Mágico submeteu requerimento bem como documento de instrução 

do pedido FSS no montante global de 400.000,00 €. Deste montante a instituição foi 

contemplada com a atribuição de uma verba de 170.000,00€ no decorrer do ano de 

2015.  

No entanto, esta verba mostra-se insuficiente para fazer face aos inadiáveis e vultuosos 

compromissos de curto prazo assumidos pela instituição, nomeadamente com os 

credores institucionais, credores particulares e fornecedores de investimento. Assim a 

instituição formalizou novo pedido de Fundo de Socorro Social no valor de 230.000,00€, 

no sentido de obter apoio na aquisição de duas viaturas e apoio para equilíbrio 

financeiro. Em dezembro de 2015, a instituição obteve diferimento relativamente ao 

pedido de apoio para aquisição de uma viatura para transporte de pessoas idosas c/ 

plataforma e uma viatura ligeira de mercadorias para o serviço de apoio ao domicílio. 

No entanto, dado que o procedimento adjudicatório apenas foi iniciado e concluído no 

ano de 2016, a instituição foi comtemplada com a verba de 26.922,00€ que recebeu em 

fevereiro de 2017.  

 

6. Atividades e iniciativas realizadas no decorrer de 2016 

No decorrer do exercício em apreciação “O Mágico” continuou com as habituais 

iniciativas para angariação de fundos para o centro social: 

• Cantar os Reis; 

• Almoço Porco Cevado; 

• Participou em feiras locais – Agitágueda e Feira dos Saberes e dos Sabores 

• Organizou o 7ª passeio de Cicloturismo; 

• Dinamizou um passeio pedestre; 

• Celebrou o Magusto; 

• 22º Aniversário do Mágico e Celebração do Almoço de Natal. 

A Instituição fez um esforço acrescido pela manutenção de conteúdos do site na internet 

e Facebook, dado que hoje em dia a maioria da informação é transmitida por este meio. 

Continuou parceria com a Câmara Municipal de Águeda com vista a garantir o transporte 

dos alunos das Escola Primária Fernando Caldeira e Chãs, residentes nos lugares da 

Giesteira e Vale Domingos. 



 24 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 4  

 

 

 

Deu continuidade ao Jornal “A MAGIA DAS LETRAS”, trimestral, com o contributo da 

Direção e de todos os funcionários e utentes, espelhando artigos, crónicas, opiniões, 

receitas, canções, visitas e assuntos da atualidade. 

Assinou protocolo com a CMA com vista a atribuição de apoio financeiro à construção 

e/ou beneficiação de instalações, aquisição de equipamentos e apoio ao 

desenvolvimento e funcionamento de projetos e atividades. Os valores protocolados 

apenas serão recebidos em 2017 e mediante apresentação das faturas de compra. 

Durante o ano de 2016 recebemos parte do valor protocolado em 2015. 

Criou postos de trabalho recorrendo ao apoio do IEFP em medidas como “Medida 

Estimulo”, “CEI” e “Estágios Profissionais”. 

Intensificou a pressão junto da Construtora Marvoense, por causa das inúmeras 

irregularidades que existem na construção, nomeadamente infiltrações de água e 

outras, tendo atualmente chegado a um acordo. 

Deu continuidade ao estudo da viabilidade para ampliação da sede do centro social. 

Atualizou a listagem de sócios, excluindo assim, situações de falecimento e de casos de 

incumprimento. Atualmente os sócios tem um novo cartão e os novos sócios que façam 

a sua inscrição na sede do centro social terão o seu cartão no momento de aprovação 

da ficha de sócio. 

Iniciou obras no parque de estacionamento, permitindo que as viaturas da instituição 

fiquem mais protegidas da erosão do tempo; 

Adquiriu nova loiça cerâmica para o refeitório e tabuleiros para o serviço apoio 

domiciliário; 

Comprou viatura de 9 lugares para iniciar transporte na valência de Creche e viatura de 

9 lugares com plataforma para apoio ao Centro de Dia. 

Instalou mais camaras de vídeo vigilância para segurança dos utentes e todos os 

utilizadores do espaço. 

Adquiriu-se mobiliário em espuma para a valência de Creche. 
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FATOS RELEVANTES OCORRIDOS APÓS O TERMO DO PERÍODO 

Não ocorrerem fatos relevantes após o termo do período de 2016 que influenciem as 

demonstrações financeiras. 

EVOLUÇÃO PREVISIVEL DAS ACTIVIDADES MAIS RELEVANTES DA 

INSTITUIÇÃO 

A consistência na resposta que ‘O Mágico’ tem conseguido junto da população que 

serve, granjeou-lhe respeito e prestigio, que consequentemente se traduz em mais 

responsabilidade na resposta ao meio em que está enquadrada a instituição. É 

compreensível, portanto que esta direção esteja preocupada e empenhada na 

ampliação da sede do centro social, relativamente à valência de LAR (ERPI). 

CRECHE, CENTRO DE DIA, APOIO DOMICILIARIO E LAR DE IDOSOS   

Nesta linha de prioridades, revela-se indispensável que se concretize o aumento do 

número de utentes com acordo de cooperação com a Segurança Social, nomeadamente 

nas valências SAD e Creche, acelerando e otimizando o modelo de financiamento na 

tentativa de maximizar da melhor forma o montante de apoios financeiro para a 

concretização deste projeto que é “O Mágico”.   

 

DÍVIDAS ADMINISTRAÇÄO FISCAL e CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA 

SOCIAL 

A instituição não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro 

Regional de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas. 

 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

A direção propõe que ao resultado líquido positivo do exercício, 25.366,24 €, seja 

transferido para resultados transitados. 

  



 24 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 6  

 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS  

Do presente relatório fazem parte as seguintes peças contabilísticas de apresentação de 

contas: Balanço, Demonstração de Resultados por Natureza, Anexo e Relatório e 

Perecer do Conselho Fiscal. 

ASSINATURAS 

Giesteira, 24 de fevereiro de 2017 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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BALANÇO 

O Mágico - Centro de Apoio Social Cultural e Recreativo 

BALANÇO EM 31 de DEZEMBRO DE 2016 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O Mágico - Centro de Apoio Social Cultural e Recreativo 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS PERÍODO FINDO EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2016 
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O MÁGICO, Centro de Apoio Social C. e Recreativo 

Anexo 

24 de fevereiro de 2017 

  



 24 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 14  

 

 

 

1 Identificação da Entidade 

 “O MÁGICO, Centro de Apoio Social C. e Recreativo” é uma instituição sem fins 

lucrativos, constituída sob a forma de “Associação” com estatutos publicados no Diário 

da República nº 201, Série III, de 30 de Agosto de 1996, com sede em Rua do Curtinhal , 

nº 325- Giesteira. Tem como fins e atividades principais a concessão de bens, prestação 

de serviços e outras atividades de promoção de bem-estar e qualidade de vida das 

pessoas, famílias e comunidade. 

Para que possa prosseguir os seus objetivos mantém em funcionamento as seguintes 

respostas sociais: 

Creche, Centro de Dia, E.R.P.I e Serviço de Apoio Domiciliário. 

 

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

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

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

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

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

que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por: 

 Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);  

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

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

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

 Normas Interpretativas (NI)  

 

 

3 Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

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

Demonstrações Financeiras (BADF) 

 

 

 

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica): 

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

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

independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados 

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

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

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

acréscimos” e “Diferimentos”. 

 

3.1.2 Continuidade: 

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

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

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

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

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

 

3.1.3 Compreensibilidade 

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação 

que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por 

norma, fundamentais à tomada de decisão. 

 

3.1.4 Relevância 

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, 

ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros 

ou ineficiências. 
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3.1.5 Materialidade 

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

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

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

demonstrações financeiras e influenciarem Itens que não são materialmente relevantes para 

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras, mas podem ser 

materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo. 

 

3.1.6 Fiabilidade 

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos  

que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos 

consolidados e comprovados. 

 

3.1.7 Representação Fidedigna 

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros 

acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação 

constante mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e 

confiram segurança na hora da tomada de decisão. 

 

3.1.8 Substância sobre a forma 

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade 

económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado 

acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir 

de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não 

representa fielmente a transação ocorrida. 

 

3.1.9 Neutralidade 

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada 

de decisão. 
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3.1.10 Prudência 

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas 

úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos 

relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se 

rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar 

reservas ocultas, nem provisões excessivas. 

 

3.1.11 Plenitude 

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de 

materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos 

ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas. 

 

3.1.12 Comparabilidade 

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

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

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

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

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

A natureza da reclassificação;  

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

Razão para a reclassificação.  

 

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração 

3.2.1 Ativos Intangíveis 

Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas 

quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Entidade e que 

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade. 
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São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos 

conhecimentos técnicos. 

As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre 

capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou 

utilização e para as quais seja provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam 

cumpridos estes critérios, são registados como gastos do período. 

 

As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 

bens. 

As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Descrição Vida útil estimada (anos) 

Projetos de Desenvolvimento  

Programas de Computador 3 

Propriedade industrial  

Outros Ativos Intangíveis 3 

 

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo 

zero, exceto se: 

Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil, ou  

Houver um mercado ativo para este ativo, e  

Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.  

 

3.2.2 Ativos Fixos Tangíveis 

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, 

deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. Os ativos que foram 

atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao valor pelo qual figuravam 

na contabilidade. 
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As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são 

registadas como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam suscetíveis de 

gerar benefícios económicos futuros adicionais 

 

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de sere utilizados, pelo 

método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de 

bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se 

encontra na tabela abaixo: 

Descrição Vida útil estimada (anos) 

Terrenos e recursos naturais  

Edifícios e outras construções 40 

Equipamento básico 7 

Equipamento de transporte 5 

Equipamento biológico 0 

Equipamento administrativo 8 

Outros Ativos fixos tangíveis 6 

 

 

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 

diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo a que 

se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos 

operacionais” ou “Outros gastos operacionais”. 

 

3.2.3 Investimentos financeiros 

  Não aplicável 

 

3.2.4 Inventários 

 

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.  

 

3.2.5 Instrumentos Financeiros 
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Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das 

disposições contratuais do instrumento. 

 

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros 

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de 

fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram 

com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela 

entidade estão registados no ativo pela quantia realizável. 

 

Clientes e outras contas a Receber 

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

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

para assim retratar o valor realizável líquido. 

 

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

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

Correntes. 

 

Outros ativos e passivos financeiros 

Não Aplicável 

Caixa e Depósitos Bancários 

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

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

 

Fornecedores e outras contas a pagar 

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

valor nominal. 

 

3.2.6 Fundos Patrimoniais 

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. 
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Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por: 

fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;  

fundos acumulados e outros excedentes;  

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

a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo  

 

3.2.7 Financiamentos Obtidos 

Empréstimos obtidos 

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

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

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

similares suportados”. 

 

 

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos 

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

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

   a)   As instituições particulares de solidariedade social e Entidades conexas, bem como as 

pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;       

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:  “A isenção prevista no n.º 1 não abrange 

os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais 

desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao 

portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada 

à observância continuada dos seguintes requisitos: 

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

dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos 

fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas 

alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;      

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

líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação 
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posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no 

cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor -geral dos impostos, acompanhado da 

respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do 

referido prazo;  

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

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

económicas por elas prosseguidas.” 

 

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

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

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

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

suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2012 a 2016 ainda poderão 

estar sujeitas a revisão. 

 

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

 

5 Ativos Fixos Tangíveis 

Bens do domínio público 

Não aplicável 

Bens do património histórico, artístico e cultural 

Não aplicável 

Outros Ativos Fixos Tangíveis 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2015 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 
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 2015 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 73 379,78     73 379,78 

Edifícios e outras 
construções 

1 711 875,25     1 711 875,25 

Equipamento básico 57 291,04     57 291,04 

Equipamento de transporte 85 136,79 51.070,85    136 207,64 

Equipamento administrativo 22 304,23 1.919,40    24 223,63 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 5 342,70     5 342,70 

Total 1 955 329,79 52.990,25 0,00 0,00 0,00 2 008 320,04 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 

Edifícios e outras 
construções 

114.451,39 85.269,08    199.720,47 

Equipamento básico 29 254,30 5.554,47    34 808,77 

Equipamento de transporte 43 706,55 11.925,69    55 632,24 

Equipamento administrativo 17 328,57 1.326,31    18 654,88 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 5.342,70     5.342,70 

Total 210.083,51 104.075,55 0,00 0,00 0,00 314.159,06 

 

 2016 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Terrenos e recursos naturais 73 379,78     73 379,78 

Edifícios e outras 
construções 

1 711 875,25     1 711 875,25 

Equipamento básico 57 291,04 2.050,64    59 341,68 

Equipamento de transporte 136 207,64 56.457,98    192 665,62 

Equipamento administrativo 24 223,63 1.865,40    26 089,03 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 5 342,70     5 342,70 

Total 2 008 320,04 60.374,02 0,00 0,00 0,00 2 068 694,06 

Depreciações acumuladas 

Terrenos e recursos naturais 0,00     0,00 

Edifícios e outras 
construções 

199.720,47 85.243,79    284.964,26 

Equipamento básico 34 808,77 6.308,87    41 117,64 

Equipamento de transporte 55 632,24 29.484,39    85 116,63 
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Equipamento administrativo 18 654,88 1.640,80    20 295,68 

Equipamento biológico 0,00     0,00 

Outros Ativos fixos tangíveis 5.342,70     5.342.70 

Total 314.159,06 122.677,85 0,00 0,00 0,00 436.836,91 

 

Propriedades de Investimento 

 

Não Aplicável 

6 Ativos Intangíveis 

Bens do domínio público 

Não Aplicável 

 

Outros Ativos Intangíveis 

A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada 

no início e no fim dos períodos de 2015 e de 2016, mostrando as adições, os abates e alienações, 

as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 2015 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de 
Computador 

7 941,95 546,12    8 488,07 

Propriedade 
Industrial 

0,00     0,00 

Outros Ativos 
intangíveis 

0,00     0,00 

Total 7 941,95 546,12 0,00 0,00 0,00 8 488,07 

Depreciações acumuladas 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de 
Computador 

2.095,51 2.295,04    4.390,55 

Propriedade 
Industrial 

0,00     0,00 

Outros Ativos 
intangíveis 

0,00     0,00 

Total 2.095,51 2.295,04 0,00 0,00 0,00 4.390,55 
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                                                                                               2016 

Descrição Saldo inicial Aquisições / 
Dotações 

Abates Transferências Revalorizações Saldo final 

Custo 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de Computador 8 488,07     8 488,07 

Propriedade Industrial 0,00     0,00 

Outros Ativos intangíveis 0,00     0,00 

Total 8 488,07 0,00 0,00 0,00 0,00 8 488,07 

Depreciações acumuladas 

Goodwill 0,00     0,00 

Projetos de 
Desenvolvimento 

0,00     0,00 

Programas de Computador 4.390,55 3.086,52    7.477,07 

Propriedade Industrial 0,00     0,00 

Outros Ativos intangíveis 0,00     0,00 

Total 4.390,55 3.096,52 0,00 0,00 0,00 7.477,07 

 

7 Custos de Empréstimos Obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos 

como gastos à medida que são incorridos. 

 2016 2015 

Descrição Corrente Não Corrente Total Corrente Não Corrente Total 

Empréstimos Bancários 55 393,99 519 754,36 575 148,35 36 210,08 586 922,96 623 133,04 

Locações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Descobertos Bancários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contas caucionadas   0,00   0,00 

Contas Bancárias de Factoring   0,00   0,00 

Contas bancárias de letras 
descontadas 

  0,00   0,00 

Outros Empréstimos 44.100,00 0,00 44.100,00 0,00 75.600,00 75.600,00 

Total 99.493,99 519 754,36 619.248,35 36 210,08 662.522,96 698.733,04 

 

8 Inventários 

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores: 

 2015 2016 

Descrição Inventário 
inicial 

Compras Reclassificações 
e Regularizações 

Inventário 
final 

Compras Reclassificações 
e Regularizações 

Inventário 
final 

Mercadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Matérias-primas, 
subsidiárias e de 
consumo 

1 960,06 58.387,26 0,00 1 914,59 63 159,91 0,00 2 700,96 

Produtos acabados e 
intermédios 

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

Subprodutos, 
desperdícios, resíduos e 
refugos 

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

Produtos e trabalhos em 
curso 

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

Total 1 960,06 58 387,26 0,00 1 914,59 63 .159,91 0,00 2 700,96 

 

Custo das mercadorias 
vendidas e das matérias 
consumidas 

   58 432,73   62 373,54 

Variações nos 
inventários da produção 

   0,00   0,00 

 

 

9 Rédito 

Para os períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes Réditos: 

Descrição 2016 2015 

Vendas 0,00 0,00 

Prestação de Serviços 

Quotas de utilizadores 316 431,40 293 734,29 

Quotas e joias 2 250,00 3 969,50 

Promoções para captação de recursos 0,00 0,00 

Rendimentos de patrocinadores e colaborações 0,00 0,00 

Juros 0,00 0,43 

Royalties 0,00 0,00 

Dividendos 0,00 0,00 

Total 318 681,40 297 704,22 

 

10 Subsídios do Governo e apoios do Governo 

A 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de 

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

 

Descrição 2016 2015 

Subsídios do Governo 

 515.402,59 536.255,84 

Apoios do Governo 
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Total 515.402,59 536.255,84 

 

11 Imposto sobre o Rendimento 

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

pagar referente: 

Descrição 2016 2015 

IRC Liquidado   

Tributação Autónoma   

Total 0,00 0,00 

 

12 Benefícios dos empregados 

O número de membros dos órgãos diretivos, nos períodos de 2016 e 2015, foram, 

respetivamente “11” e “11”.  

Os órgãos diretivos não usufruem de qualquer tipo de remunerações. 

 

 

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2015 foi de “37” e em 31/12/2016 

foi de “35”. 

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

Descrição 2016 2015 

Remunerações aos Orgãos Sociais 0,00 0,00 

Remunerações ao pessoal 281 120,83 260 358,90 

Benefícios Pós-Emprego 0,00 0,00 

Indemnizações 0,00 1 750,00 

Encargos sobre as Remunerações 61 362,25 54 260,97 

Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças 
Profissionais 

2 899,90 481,46 

Gastos de Ação Social 0,00 0,00 

Outros Gastos com o Pessoal 2 418,46 1 621,53 

Total 347 801,44 318 472,86 

 

13 Divulgações exigidas por outros diplomas legais 

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

534/80, de 7 de novembro.   



 24 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 28  

 

 

 

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

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

legalmente estipulados. 

 

14 Outras Informações 

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

as seguintes informações. 

 

14.1 Investimentos Financeiros 

Nos períodos de 2016 e 2015, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”: 

Descrição 2016 2015 

Investimentos em subsidiárias 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos em associadas 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos em entidades conjuntamente controladas 0,00 0,00 

Método de Equivalência Patrimonial 0,00 0,00 

Outros Métodos 0,00 0,00 

Investimentos noutras empresas 235,16 235,16 

Outros investimentos financeiros 0,00 0,00 

Perdas por Imparidade Acumuladas 0,00 0,00 

Total 235,16 235,16 

 

14.2 Clientes e Utentes 

 

 

Para os períodos de 2016 e 2015 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte for: 

Descrição 2016 2015 

Clientes e Utentes c/c 

Clientes 7 604,15 7 604,15 

Utentes 17 913,62 22 853,47 

Clientes e Utentes títulos a receber 

Clientes 0,00 0.00 

Utentes 0,00 0,00 

Clientes e Utentes factoring 
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Clientes   

Utentes   

Clientes e Utentes cobrança duvidosa 

Clientes   

Utentes   

Total 25.517,77 30.457,62 

 

Nos períodos de 2016 e 2015 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”: 

Descrição 2016 2015 

Clientes   

Utentes 0,00 0,00 

Total 0,00 0,00 

 

14.3 Outras contas a receber 

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a seguinte 

decomposição: 

Descrição 2016 2015 

Remunerações a pagar ao pessoal 864,36 0,00 

Adiantamentos ao pessoal 0,00 0,00 

Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos 0,00 0,00 

Devedores por acréscimos de rendimentos 0,00 0,00 

Outras operações 0,00 0,00 

Outros Devedores  35.261,29 41.380,73 

Perdas por Imparidade 0,00 0,00 

Total 36.125,65 41.380,73 

 

14.4 Diferimentos 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos: 

Descrição 2016 2015 

Gastos a Reconhecer 

 38.423,04 38.681,46 

Total 38.423,04 38.681,46 

Rendimentos a Reconhecer 

 119.476,25 127.786,08 

Total 119.476,25 127.786,08 

 

14.5 Outros Ativos Financeiros 

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, investimentos nas seguintes entidades: 

Descrição 2016 2015 
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Total 0,00 0,00 

 

14.6 Caixa e Depósitos Bancários 

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

com os seguintes saldo: 

Descrição 2016 2015 

Caixa 248,72 249.00 

Depósitos à ordem 17.322,75 66.905,05 

Depósitos a prazo 1.500,00 0,00 

Outros   

Total 19.071,47 67.154,05 

 

14.7 Fundos Patrimoniais 

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

Descrição Saldo Inicial Aumentos Diminuições Saldo Final 

Fundos 5 112,68 0,00 0,00 5 112,68 

Excedentes técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 

Resultados transitados 139 840,31 227 160,46 0,00 367 000,77 

Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras variações nos fundos patrimoniais 536 255,84 0,00 -20 853,25 515 402,59 

Total 681 208,83 227 160,46 -20 853,25 887 516,04 

 

14.8 Fornecedores 

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma: 

Descrição 2016 2015 

Fornecedores c/c 46 862,88 38 796,79 

Fornecedores títulos a pagar 0,00 0,00 

Fornecedores faturas em receção e conferência 0,00 0,00 

Total 46 862,88 38 796,79 

 

14.9 Estado e Outros Entes Públicos 

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

Descrição 2016 2015 

Ativo 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Coletivas (IRC) 

0,00 0,00 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 14 626,67 11 992,69 

Outros Impostos e Taxas 0,00 0,00 
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Total 14 626,67 11 992,69 

Passivo   

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Coletivas (IRC) 

0,00 0,00 

Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) 1 670,36 0,00 

Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas 
Singulares (IRS) 

576,59 1.962,63 

Segurança Social 8 177,00 9 061,83 

Outros Impostos e Taxas 0,00 0,00 

Total 10.423,95 11.024,46 

 

14.10 Outras Contas a Pagar 

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

Descrição 2016 2015 

 Não Corrente Corrente Não Corrente Corrente 

Pessoal     

Remunerações a pagar  0,00  21 316,87 

Cauções 0,00  0,00  

Outras operações  0,00  0,00 

Perdas por imparidade acumuladas  0,00  0,00 

Fornecedores de Investimentos  21.074,74  36 811,30 

Credores por acréscimo de gastos  49.765,98  47.002,40 

Outros credores  93.00  234,57 

Total 0,00 70.933,62 0,00 105.365,14 

 

14.11 Outros Passivos Financeiros 

Os “Outros passivos financeiros” em 31 de dezembro de 2016 e 2015 são os seguintes: 

Descrição 2016 2015 

 0 0 

Total 0,00 0,00 

 

14.12 Subsídios, doações e legados à exploração 

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2016 e 2015, os seguintes subsídio, doações, heranças 

e legados: 

Descrição 2016 2015 

Subsídios do Estado e outros entes públicos 301 809,01 438 779,78 

Subsídios de outras entidades 31 827,90 82 400,65 

Doações e heranças 0,00 0,00 

Legados 0,00 0,00 

Total 333 636,91 521 180,43 
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Os “Subsídios e Apoios do Governo” estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12. 

 

14.13 Fornecimentos e serviços externos 

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

de 2016 e de 2015, foi a seguinte: 

Descrição 2016 2015 

Subcontratos 0,00 0,00 

Serviços especializados 46 765,78 54 457,97 

Materiais 10 147,92 7 750,85 

Energia e fluidos 52 571,93 56 584,06 

Deslocações, estadas e transportes 92,35 0,00 

Serviços diversos  25 175,85 25 084,36 

Total 134 753,83 143 877,24 

 

14.14 Outros rendimentos 

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

Descrição 2016 2015 

Rendimentos Suplementares 19 244,81 31 056,83 

Descontos de pronto pagamento obtidos 172,04 597,61 

Recuperação de dívidas a receber 0,00 0,00 

Ganhos em inventários 0,00 0,00 

Rendimentos em subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos 

0,00 0,00 

Rendimentos nos restantes ativos financeiros 0,00 0,00 

Rendimentos em investimentos não financeiros 0,00 0,00 

Outros rendimentos 42 759,91 47 063,77 

Total 62 176,76 78 718,21 

 

14.15 Outros gastos 

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

Descrição 2016 2015 

Impostos 672,69 590,76 

Descontos de pronto pagamento concedidos 1,29 0,00 

Incobráveis 0,00 0,00 

Perdas em inventários 0,00 0,00 

Gastos em subsidiárias, associadas e 
empreendimentos conjuntos 

0,00 0,00 

Gastos nos restantes investimentos financeiros 0,00 0,00 

Gastos em investimentos não financeiros 0,00 0,00 

Outros Gastos 2 083,06 21 267,95 
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Total 2 757,04 21 858,71 

 

14.16 Resultados Financeiros 

Nos períodos de 2016 e 2015 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos 

relacionados com juros e similares: 

Descrição 2016 2015 

Juros e gastos similares suportados 

Juros suportados 15 678,61 21 356,27 

Diferenças de câmbio desfavoráveis 0,00 0,00 

Outros gastos e perdas de financiamento 0,00 74,00 

Total 15 678,61 21 430,27 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros obtidos 0,00 0,43 

Dividendos obtidos 0,00 0,00 

Outros Rendimentos similares 0,00 0,00 

Total 0,00 0,43 

Resultados Financeiros -15 678,61 -21 429,84 

 

14.17 Acontecimentos após data de Balanço 

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

Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2016.   

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

outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.   

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

aprovadas pelo Direção em 24 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Giesteira, 31 de dezembro de 2016 

 

 O Técnico Oficial de Contas A Direção 

 

 _______________________________  _______________________________  

  



 24 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL PERÍODO DE 2016 

  



 24 de fevereiro de 2017 

 

 

 

 35  

 

 

 

 


