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PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

Caros Associados,

Nos termos das disposições legais e estatutárias,
submetemos à apreciação o Relatório de Gestão e
Contas relativas ao período findo em 31 de
Dezembro de 2018. “Porto, O Nosso Movimento –
Associação Cívica” encerrou agora o primeiro ano
de actividade em que procurou cumprir os desígnios
a que se comprometeu no momento da sua
constituição:
• Agregar todos aqueles que, ao longo dos últimos

cinco anos, se empenharam na construção de
um movimento que culminou numa solução
responsável, credível e livre para o governo da
nossa Cidade, bem como, conquistar novos
elementos para este Movimento;

• Dar conhecimento regular do trabalho
desenvolvido pela Câmara do Porto aos
associados;

• Acompanhar, escrutinar com espírito crítico e
construtivo, a implementação do programa da
candidatura “Rui Moreira: Porto, o Nosso
Partido” ao Município, vencedor nas últimas
eleições autárquicas;

• Endereçar contributos aos diferentes
protagonistas do Movimento Independente
“Porto, o Nosso Partido” eleitos para o governo
da nossa Cidade, com vista ao cumprimento do
fim da nossa Associação;

• Actuar na defesa do trabalho desenvolvido pelos
protagonistas do nosso Movimento
Independente na governação da Câmara do
Porto e da Assembleia Municipal.

No respeito pelo fim estatutário:

(Artº 2º Estatutos / Fim)
A associação é uma pessoa colectiva de direito
privado, independente, sem fins lucrativos nem
partidários, que tem como finalidade geral promover o
estudo e o debate quanto aos problemas do
desenvolvimento económico, social e cultural, bem
como à organização e funcionamento das instituições
públicas e privadas da área geográfica do Porto.

A associação e os associados

O reconhecimento da utilidade do projecto é dado
pela significativa afluência de associados que no
primeiro ano atingiu o número de 248. Entendemos
notório o impacto percebido do trabalho da
Associação, que não se limita ao concelho do Porto,
mas abrange uma massa significativa de associados
os concelhos limítrofes e para quem o Porto é uma
parte significativa do seu habitat e ecossistema.

O nível etário dos associados reflecte também o que
ocorre na sociedade.

Pirâmide etária dos associados
em 2018
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Associados
Residentes

No concelho do Porto

75%

até 30
31 a 40

41 a 50

51 a 65

mais de 
65



PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

Actividades desenvolvidas

Ao longo do ano de 2018 foram desenvolvidos um
conjunto de iniciativas promovidas pela Associação.
Visou-se em especial transmitir uma ideia para o
Porto, para o seu posicionamento no contexto
nacional.
Procurou-se também estar mais perto do cidadão
dando-lhe , na primeira pessoa, uma visão dos
objectivos e planos de cada pelouro de vereação do
Município do Porto.
Foi também um momento para Rui Moreira poder
falar sobre o importante projecto do Matadouro
Industrial de Campanhã, das suas valências e do
impacto esperado na vida da cidade, mostrando
que o Porto pode ser desenvolvido num todo, sem
deixar ninguém para trás.

Foi nestas reuniões que voltamos a abordar a
regionalização, sem cores partidárias, mas com
pessoas activamente interessadas no
desenvolvimento territorial e conscientes da
importância da gestão de proximidade,
promovendo a descentralização do poder. A
capacidade de decisão mais próxima dos cidadãos
permite responder de forma mais eficiente às suas
necessidades e colmatar injustiças que o tempo
perpetua.
Pela afluência dos associados constatamos o
interesse destas iniciativas que procuramos irem
sempre ao encontro das melhores expectativas da
população do Porto.
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Dia Iniciativa

Fevereiro de 2018

6 Primeira Reunião de associados

22 Reunião com Vereador Filipe Araújo (Inovação e ambiente)

Março de 2018

7 Jantar temático no Pavilhão Rosa Mota

22 Reunião com o Vereador Ricardo Valente (Economia)

Abril de 2018

17
Conversas à Porto - Descentralização
Debate com Rui Moreira e Miguel Albuquerque

26 Reunião com o Vereador Pedro Baganha (Urbanismo)

Maio de 2018

24 Reunião com o Vereador Fernando Paulo (Educação)

Junho de 2018

26
Jantar Temático com Rui Moreira
Matadouro Industrial de Campanhã

Julho de 2018

18
Francisco Ramos
Reunião de balanço do 1º semestre

Setembro de 2018

24
Conversas à Porto - Descentralização
Debate com Rui Moreira, António Lobo Xavier e Jorge Coelho c/moderação de Miguel Pereira Leite

Dezembro de 2018

6
Jantar Temático com Rui Moreira
Orçamento 2019 – desafios de investimento



PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

O que dissemos.

Ao longo do ano fomos divulgando através do site
da associação (http://portoonossomovimento.pt) a
nossa opinião e a nossa visão sobre o que deve ser
o Porto.
E foi um ano muito conturbado. Pautamo-nos
sempre por esclarecer e iluminar onde outros
gostariam de manter sombras e nublosas.
Foi também aqui que demos resposta àqueles que

se serviram do Porto e não o respeitaram, bem
lembrando o caso do Infarmed e do
comportamento irregular e esquivo do PS.
Mas também lembramos a defesa de Rui Moreira
quando outros tentam diminuir o impacto a sua
governação procurando aportar facto que julgam
criar desconfiança.
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Dia Comunicado

Fevereiro de 2018

8 Movimento independente pede à CDU esclarecimentos sobre substituição de 26 deputados

Março de 2018

7 PS de Manuel Pizarro contra o PS de António Costa?

16 Qual a quota-parte de Pizarro na bancarrota de Sócrates?

23 Manuel Pizarro ataca tudo e todos e nem a CCDRN e o Governo de António Costa poupa

Junho de 2018

29 Caso dos e-mails anónimos e investigação do Ministério Público.

Julho de 2018

7 Movimento de Rui Moreira denúncia "bloco central de interesses na ANMP".

24 O Porto não se verga ao "centrão" centralista.

30 Eleitos pelo movimento independente apresentam amanhã moção sobre a nova Lei Quadro de Descentralização.

Agosto de 2018

11 Edifício na Foz agora criticado pelo PSD foi autorizado pelo executivo de Rui Rio.

15 PSD Porto usa tema da Arrábida para atacar líder do Partido?

Setembro de 2018

8 Movimento questiona Governo sobre Metro do Porto.

9 Afinal Rui Moreira, o autarca "bairrista" do Porto, tinha razão em relação à TAP.

19 PSD meteu no bolso comissão de inquérito sobre a Arrábida. Porquê?

21 Grupo Municipal do movimento de Rui Moreira pede comissão de inquérito à Arrábida e sua relação com o Parque da Cidade.

23 Ministério da Saúde muda de ideias e passa por cima de decisões do Conselho de Ministros sobre o Infarmed.

25 O Porto pode perder o Infarmed, mas não aceita que lhe percam o respeito.

27 Arrábida: onde estava o PS em 2009? E onde esteve entre 2013 e 2017?

Novembro de 2018

14 Ensaio de "Bloco Central" no Porto tentou chumbar orçamento, mas perdeu.

17 Comunicado sobre a mentira e insulto do PSD acerca da chamada de Rui Rio à Comissão sobre obras na Arrábida.

29 Não é o PS que faz falta à governação de Rui Moreira. É a ética que faz falta a Manuel Pizarro.

Dezembro de 2018

11 PS abandona Comissão da Arrábida depois de tentar "chapelada" com falso relatório final. 

12 Pedida divulgação pública do aúdio da comissão em que socialista se demite depois de apresentar falso relatório final sobre a
Arrábida.

19 Água mais barata são Contas à Moda do Porto. Água mais cara são contas à moda do PSD de Rui Rio.



PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

A nossa presença na comunicação social.

O impacto provocado pela criação do Movimento
e pela forma como, desde o início, conseguiu
divulgar a sua opinião, teve um reflexo positivo
na comunicação social. Com reflexo nos mais
difundidos meios de comunicação.
Além das notícias publicadas houve ainda a
oportunidade de divulgarmos os nossos ideais de
uma forma directa: Francisco Ramos em
entrevista ao Porto Canal e ao Jornal de Notícias;
Rui Moreira em entrevista ao Notícias Magazine.
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Data Título Autor | Entrevistado Meio

Janeiro de 2018

8 O Salto em Frente nas hostes de Rui Moreira Porto, O Nosso Movimento - Associação Cívica Semanário Expresso

Abril de 2018

9
"Se Rui Moreira não conseguir fazer em oito, fará em 

12 anos"
Carla Soares entrevista Francisco Ramos Jornal de Notícias

Maio de 2018

1 Bolhão: um amor feliz Nuno Santos Porto Canal

4 Júlio Magalhães entrevista Francisco Ramos Júlio Magalhães entrevista Francisco Ramos Porto Canal

Agosto de 2018

12 Da Arrábida a Montebelo do PS ao PSD Rui Moreira Jornal de Notícias

Setembro de 2018

16 Entrevista a Rui Moreira Alexandra Tavares-Teles entrevista Rui Moreira Notícias Magazine

Outubro de 2018

16 O melhor Porto (artigo de opinião) Francisco Ramos Jornal de Notícias

Dezembro de 2018

18 O Porto não é Tancos (artigo de opinião) Francisco Ramos Jornal de Notícias

Houve ainda oportunidade de publicar artigos de
opinião onde, mais uma vez, colocamos o acento
tónico na promoção dos interesses do Porto,
criando uma cidade melhor. Mostramos que fora

das estruturas partidárias existe uma cidade com
competências para a gestão da coisa pública e que
isso é sinónimo de melhor governo, mais virado
para o que interessa: O Porto.

0
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Actividade global

Actividades Comunicados Artigos de opinião e entrevistas
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NIPC 514670240
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Balanço do ano
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Proposta de Aplicação dos resultados

Os resultados líquidos do exercício são positivos no valor de 7 968.39 Euro. Pelo contexto de inserção,
propõe-se que este resultado seja transferido para a rubrica contabilística de Resultados Transitados.

Evolução e perspetivas Futuras

O Plano de Actividades de 2019 e o orçamento corporizam a actividade perspectivada para 2019

Aspectos Posítivos Aspectos Negativos

1. Cumprimento global do plano de actividades 2. Angariação de Associados

2. Organização Associação
2. Maior presença/disponibilidade da Associação em alguns 
dossiers 

3.Envolvimento Protagonistas CMP 3. Activação do Conselho Consultivo

4. Papel escudo político 

5. Adesão Associados

6. Afirmação Associação
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PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

2. Balanço em 31 de Dezembro de 2018

2018 2017

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativo corrente:

Clientes NOTA 5 2 415.00

Caixa e depósitos bancários NOTA 4 7 784.19

10 199.19

Total do Ativo 10 199.19

PERÍODOS
NOTAS

Montantes expressos em euro

RUBRICAS

2018 2017

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Resultado líquido do período 7 968.39

7 968.39

Total do capital próprio

Passivo:

Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores NOTA 5 740.55

Outros passivos correntes NOTA 6 1 490.25

2 230.80

Total do passivo 2 230.80

Total do Capital Próprio e do Passivo 10 199.19

NOTAS
PERÍODOS

RUBRICAS

O Contabilista Certificado   A Direção
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PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

3. Demonstração dos resultados por Natureza em 31 de 
Dezembro de 2018

2018 2017

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados NOTA 7 8 375.00

Subsídios à exploração NOTA 7.1 20 000.00

Fornecimentos e serviços externos NOTA 8 (20 406.61)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 7 968.39

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 7 968.39

Gasto de f inanciamento (líquidos)

Resultado antes de impostos 7 968.39

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 7 968.39

PERÍODOS
NOTAS

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

O Contabilista Certificado   A Direção
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PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

4. Demonstração Individual dos fluxos de caixa

NOTAS 2018 2017

 Fluxos de caixa das atividades operacionais

     Recebimentos de Clientes 5 960.00

     Pagamentos a Fornecedores 16 389.75

     Pagamentos ao Pessoal

Caixa gerada pelas operações (10 429.75)

     Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento

     Outros recebimentos/pagamentos 18 213.94

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 7 784.19

 Fluxos de caixa das atividades de investimento

     Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

 Fluxos de caixa das atividades de financiamento

     Fluxos de caixa das atividades de f inanciamento (3)

     Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) 7 784.19

     Efeito das diferenças de câmbio

     Caixa e seus equivalentes no início do período

     Caixa e seus equivalentes no f im do período NOTA 4 7 784.19

PERÍODOS

M ontantes expressos em EURO

O Contabilista Certificado   A Direcção
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PORTO, O NOSSO MOVIMENTO, ASSOCIAÇÃO CIVICA
NIPC 514670240
Rua do Faial nº46
4150-235 Porto
Portugal

5. Anexo ao Balanço de Demonstração de resultados

1. Identificação da entidade
1.1. Dados de identificação
Designação da entidade: Porto, O Nosso Movimento, Associação Cívica (Associação)
Sede: Rua do Faial, 46
4150-235 Porto

Natureza da actividade: ASSOCIAÇÃO, Outras Actividades Associativas Sem Fins Lucrativos
A Associação foi constituída em 6 de Dezembro de 2017 e em 07 de Fevereiro de 2018 deu-se o
início de actividade para efeitos fiscais, pelo que não existe comparativo com períodos anteriores
(2017). Trata-se do primeiro ano de actividade efectiva.

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Indicação do Referencial contabilístico usado
As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com Sistema de Normalização
Contabilística (SNC) aditado pelo Decreto-lei 98/2015 de 26 de maio de 2015. Tratando-se de uma
Entidade do Sector Não Lucrativo, aplica a Norma contabilística e de relato financeiro para
entidades do sector não lucrativo (NCRF-ESNL),
O SNC, é composto, nomeadamente, pelos seguintes instrumentos:
- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF)
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria 220/2015
- Códigos de contas (CC) - Portaria_218/ 2015
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF- ESNL)
Aviso_8259/2015 e Declaração de retificação n.º 916/2015.
- Estrutura Conceptual - Aviso_8254/2015

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes prossupostos:

- Pressuposto da continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e
a partir dos livros e dos registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime de periodização económica (acréscimo)
A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente
do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao
período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidos em “Devedores por acréscimos de
rendimento”; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou
liquidados são reconhecidas em “Credores por acréscimos de gastos”.
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NIPC 514670240
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4150-235 Porto
Portugal

- Agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das
demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito
de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos
respectivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi
compensado por qualquer passivo, nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-
versa.

2.2. Indicação e justificação das disposições da normalização contabilística para as ESNL que, em
casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações
financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do
activo, do passivo e dos resultados da entidade.

2.3. Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior, bem como das quantias relativas
ao período anterior que tenham sido ajustadas.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras
As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que
existiam nessa data são reflectidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos
materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações
financeiras.

- Moeda de apresentação
As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro.

- Informação Comparativa
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao
período anterior não é feito pelo facto de actividade ter iniciado neste exercício.

. 
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- Clientes e outros valores a receber
As contas de “Clientes” e “Outros valores a receber” estão reconhecidas pelo seu valor custo (valor 
nominal) diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta “Perdas por 
imparidade acumuladas”, por forma a que as mesmas reflictam o seu valor realizável líquido. 

- Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo 
custo (valor nominal), que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

- Rédito e regime do acréscimo 
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de
serviços decorrentes da actividade normal da Associação.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários 

Descrição 30-11-2018 31-12-2017

Caixa e depósitos bancários

Caixa - € - € 

Depósitos à ordem 7 784,19 € - € 

Total 7 784,19 € 0,00 €
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5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de dezembro de 2018 os seguintes saldos na conta de clientes e
fornecedores.

6. Outras contas a receber e a pagar
As rubricas “outras contas a receber e a pagar” tinham, em 31 de dezembro de 2018 a seguinte
decomposição

7. Rédito
Para os períodos de 31 de dezembro 2018 foram reconhecidos os seguintes réditos, rendimentos e
ganhos:

Descrição
Saldo devedor 

2018

Saldo credor 

2018

Saldo

2018

Saldo devedor 

2017

Saldo Credor 

2017

Saldo

2017

Clientes -€ -€ -€ -€ -€ -€

Clientes conta corrente 2 435,00 € 20,00 € 2 415,00 € -€ -€ -€

Total 2 435,00 € 20,00 € 2 415,00 € -€ -€ -€ 

Fornecedores -€ 740,55 € -740,55 € -€ -€ -€

Total - € 740,55 € -740,55 € - € - € - € 

Ano 2018 Descrição

Outras contas a pagar

Contabilista Certificado 738,00 € 

Serviço Fotográfico 246,00 € 

Web designer 461,25 € 

Outros 45,00 € 

Total 1 490,25 € - € 

Rubricas 2018 2017

Quotizações 8 375,00 € 

Total 8 375,00 € - € 
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7.1. Subsídios, doações e legados à exploração

Natureza e extensão dos subsídios, doações e legados à exploração nas demonstrações
financeiras e indicação de outras formas de apoio de outras entidades públicas de que
directamente se beneficiou:

8. Fornecimentos e serviços externos
8.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos
Para os períodos de 31 de dezembro de 2018 os fornecimentos e serviços externos foram os 
seguintes: 

9. Divulgações exigidas por diplomas legais 

9.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais
- Impostos
A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas 
obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. 

- Dívidas à Segurança Social
A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social. 

Descrição

2018 2017

Natureza
Capitais 
próprios

Passivo
Demonstração 
de Resultados

Capitais 
próprios

Passivo
Demonstração 
de Resultados

Doações - Donativos
não 

reembolsável
20 000,00

Total 20 000,00 0,00 0,00 0,00

Descrição 2018 2017

Trabalhos especializados 17 343,00 € 

Honorários 1 937,25 € 

Material de escritório 67,62 € 

Deslocações 442,00 € 

Contencioso e notariado 616,74 € 

Total 20 406,61 € - € 
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10 . Acontecimentos após data de balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2018.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente Anexo, não se registaram outros
factos susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.
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