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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 2019. “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;

• Funcionar como “escudo político” ao 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 e em 2019
um total de 266. 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 associado
em 2019
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Associados
Residentes

No concelho do Porto

75%

até 30 31 a 40

41 a 5051 a 65

mais de 
65
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Actividades desenvolvidas

Dando seguimento ao percurso iniciado em 2018 ao
longo do ano de 2019 foram desenvolvidos um
conjunto de iniciativas promovidas pela Associação.
Encerrámos o ciclo de reuniões com os Vereadores
dos diferentes Pelouros do Município do Porto onde
estes tiveram oportunidade de apresentar
pessoalmente os principais objectivos e planos de
acção em curso, de acordo com Programa Eleitoral
sufragado em 2017.
Tivemos também oportunidade de – conjuntamente
com Rui Moreira – efectuar uma visita às obras
então em curso no Pavilhão Rosa Mota e inteirar-
nos das principais valências que este equipamento
de importância económica e cultural para a Cidade
iria proporcionar aos Portuenses.
Preocupámo-nos ainda em continuar a discutir o
presente e o futuro da Cidade do Porto, assim
como, temas de elevado interesse internacional e
com relevo para a vida dos Portuenses. Para tal
contámos com a presença e contributos de Paulo
Portas, Isabel Babo, Luís Reis e José Mendonça, a
quem aqui agradecemos a sua disponibilidade.
Por último, no seguimento da nossa prioridade e

luta pela Regionalização e pela Descentralização
publicámos , apresentámos e discutimos o estudo
contratado à Faculdade da Economia da
Universidade do Porto, relançando e liderando
estes temas na sociedade portuguesa. Em
Dezembro – e no seguimento do Relatório
produzido - desenvolvemos aquela que foi
claramente a actividade desta Associação até então
com maior destaque e protagonismo público, o
debate entre os Presidentes das Camaras do Porto e
Lisboa. Este debate – que foi inclusivamente
transmitido em directo por um canal de televisão –
foi inequivocamente o momento que trouxe
novamente este tema à discussão, sendo prova
disso o facto de todos os canais de televisão terem
em directo noticiado este evento e o mesmo ter
sido alvo de inúmeras publicações e análises
durante largos dias, funcionando então como
detonador para o debate público que se viria a
assistir.
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Dia Iniciativa

Janeiro de 2019

17 Reunião Vereadora dos Transportes Cristina Pimentel (Elevador dos Guindais)

23 Reunião Direcção com o Conselho Fiscal

Fevereiro de 2019

13 Assembleia Geral - Apresentação das Contas do Exercício de 2018;

19 Reunião com os Deputados da Assembleia Municipal.

21 Reunião Vereadora Juventude e Desporto Catarina Araújo (Polo Zero Universidade do Porto);

Março de 2019

28 Reunião Vereador Inovação & Ambiente Filipe Araújo (OPO LAB);

Junho de 2019

13 Visita Pavilhão Rosa Mota

28
Conversas à Porto Rui Moreira & Paulo Portas (Fundação Cupertino Miranda) | Europa: Sete questões estratégicas 
por resolver 

Outubro de 2019

25
Conversas à Porto Rui Moreira + Luís Reis & Isabel Babo & José Mendonça | Que Porto que queremos construir até 
2025/25.Outubro

Dezembro de 2019

3

Apresentação Estudo FEP/Descentralização Administrativa: o caso do Município do Porto e das competências nas 
áreas da educação e mobilidade dos transportes

Debate Regionalização/Descentralização Rui Moreira & Fernando Medina
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O que dissemos.

Ao longo do ano continuamos a divulgar através do
site da associação a nossa opinião e a nossa visão
sobre o que deve ser o Porto.
Cumprimos a nossa função de defender a Cidade,
esclarecer os Portuenses e funcionar como escudo
político à governação da Câmara Municipal do
Porto, sempre que tal consideramos oportuno.

Destacamos, entre outros, os comunicados emitidos
sobre os temas “Segurança e tráfico de droga”,
“Investimento do Governo Central na Habitação” e
“Apoio aos Sem-Abrigo” que mereceram devido
destaque nos OCS’s e contribuíram para alertar
sobre situações e temas que preocupam os
Portuenses.

Site: http://portoonossomovimento.pt
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Mês | Dia Comunicado

Janeiro
12 Mobilidade é o tema central da reunião com a vereadora Cristina Pimentel

20 Como está o Porto a desenvolver e a incentivar a mobilidade sustentável

Fevereiro

8 Anúncio da primeira reunião da Assembleia Geral do Porto, O Nosso Movimento

15 O único território politicamente relevante no país em que o bloco central não toca é o Porto

17 Direcção do Porto, o Nosso Movimento recebe voto de louvor dos associados

18
Assembleia Geral aprova por unanimidade Relatório e Contas de 2018 e valida estratégia da Associação para 2019

Reunião com Catarina Araújo, vereadora da Juventude e Desporto

24 Desporto e Juventude fecham com “chave de ouro” primeiro ciclo de reuniões com vereadores

26 Pizarro afronta António Costa?

Março

4 Movimento apresenta moção sobre a obra de prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões.

12 Grupo de Rui Moreira na Assembleia Municipal pede investimento do Estado Central na habitação no Porto

25 Reunião com o vereador da Inovação e Ambiente, Filipe Araújo

30 Porto continua a evoluir e a ser exemplo nas áreas da Inovação e Ambiente

Abril 12 O Porto pequenino de que o PSD dos 10% tem saudades.

Junho

11 Porto, o Nosso Movimento promove visita às obras de requalificação do Pavilhão Rosa Mota

12 Grupo municipal independente apresenta voto de louvor à cidade pela organização da Fase Final da Liga das Nações da 

UEFA, esta noite em Assembleia Municipal 

15

Movimento visitou as obras de requalificação do Pavilhão Rosa Mota

Requalificação dos Jardins do Palácio e percursos mecanizados completam “revolução silenciosa” da nova centralidade da 

cidade

22 Europa no centro das Conversas à Porto entre Paulo Portas e Rui Moreira

30
“O mandato de Rui Moreira fica ligado à internacionalização do Porto”, assinala Paulo Portas

Conversas à Porto navegaram sobre questões “essenciais” que a Europa se recusa debater

Julho 30 Crónica de Francisco Ramos ao JN: Porto, a Nossa Cidade. (Versão completa)

Setembro
13 Grupo Municipal Rui Moreira: Porto, o Nosso Partido convoca Assembleia Municipal potestativa para tratar temas do 

policiamento, segurança e tráfico de droga na cidade

16 Que Porto queremos construir até 2025? Associação projecta futuro da cidade a meio do mandato

Outubro

2

Porto deu a Rui Moreira a maioria absoluta há dois anos | As imagens dos bastidores da vitória.

Grupo de Rui Moreira motiva Assembleia Municipal a juntar-se ao presidente da Câmara e pedir reforço de meios policiais 

para combater o trafego de droga.

27

Reitora da Universidade Lusófona convicta de que a presidência da Câmara do Porto tem trabalhado pela “cidade 

policentrada”

Presidente do INESC TEC quer em 2025 mais sinergias entre o poder político e o meio académico

Rui Moreira diz que o Porto em 2025 será determinado pelo poder que tiver

“Dois anos depois continuo a achar que o Presidente da Câmara do Porto é o Presidente do Norte do País”, diz Luís Reis

Novembro
21 Rui Moreira e Fernando Medina protagonizam debate inédito sobre Descentralização e Regionalização

22 Movimento exige que outros municípios da AMP e Governo invistam tanto como o Porto no apoio aos cidadãos sem-abrigo

Dezembro
5 Rui Moreira e Fernando Medina querem a Regionalização por votação no Parlamento.

24 Cobertura mediática da Conversa à Porto com Rui Moreira e Fernando Medina
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A nossa presença na comunicação social.

Em 2019 a presença da Associação foi claramente
reforçada na Comunicação Social.
As actividades desenvolvidas e posições tomadas
sobre a Regionalização e Descentralização foram
aquelas – como já atrás referido – que mais
contribuíram para o reforço alcançado,
permitindo-nos uma vez mais destacar o debate
realizado com Rui Moreira e Fernando Medina.
Mas mantivemos a nossa presença regular
através de noticias que foram surgindo ao longo
de todo o ano a dar conta das nossas posições
políticas, assim como, através da publicação de
artigo de opinião quando se revelou necessário
defender o direito dos nossos Associados
poderem intervir livremente na vida publica
(JN/“Porto, a Nossa Cidade”).
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Balanço do ano
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Proposta de Aplicação dos resultados

Os resultados líquidos do exercício são negativos no valor de Euro -697.52 . Pelo contexto de inserção,
propõe-se que este resultado seja transferido para a rubrica contabilística de Resultados Transitados.

Evolução e perspetivas Futuras

O ano de 2020 veio trazer à atuação do Movimento na sua vertente pública (decorrente de todo o contexto
pandémico), limitações à realização de eventos. Ainda assim, o Movimento tem continuado a desenvolver a
sua missão pela via de comunicados, e publicações nos media..

O Plano de Actividades e o orçamento corporizam a actividade perspectivada para ano de 2020 e ano de
2021.

Pontos fortes Pontos a melhorar

1. Regularidade Actividades 1. Angariação Associados

2. Organização Associação
2. Aprofundar o relacionamento Bancada Assembleia 
Municipal

3. Disponibilidade Protagonistas CMP
3. Convocatória do Conselho Consultivo

4. Escudo Político

5. Maior abertura ao exterior/Reforço Imagem Pública

6. Estudo FEP

7. Regionalização/Descentralização

8. Adesão Associados
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2. Balanço em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018

O Contabilista Certificado   A Direção

10

31-12-2019 31-12-2018

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativo corrente:

Clientes 5 4 370.00 2 415.00

Caixa e depósitos bancários 4 4 230.87 7 784.19

8 600.87 10 199.19

Total do Ativo 8 600.87 10 199.19

RUBRICAS
DATAS

NOTAS

Montantes expressos em euro

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais:

Resultados transitados 7 968.39

Resultado líquido do período (697.52) 7 968.39

Total dos Fundos Patrimoniais 8 7 270.87 7 968.39

Passivo:

Passivo corrente

Fornecedores 5 740.55

Diferimentos 7 1 235.00

Outras contas a pagar 6 95.00 1 490.25

1 330.00 2 230.80

Total do passivo 1 330.00 2 230.80

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 8 600.87 10 199.19



Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica

3. Demonstração dos resultados por Natureza 
em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018



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 2019 e de 2018

O Contabilista Certificado   A Direção

12

2019 2018

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 9 8 350.00 8 375.00

Subsídios, doações e legados à exploração 9.1 25 100.00 20 000.00

Fornecimentos e serviços externos 10 (34 147.52) (20 406.61)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (697.52) 7 968.39

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (697.52) 7 968.39

Gasto de financiamento (líquidos)

Resultado antes de impostos (697.52) 7 968.39

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período (697.52) 7 968.39

PERÍODOS
NOTAS

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS
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4. Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais de 2019 
e de 2018 

O Contabilista Certificado   A Direção
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Montante expresso em Euro (sem décimais)

MOVIMENTOS NO PERÍODO Notas Fundos
Excedentes 

Técnico
Reservas

Resultados 

transitados

Excedente de 

revalorização

Ajustamentos 

/outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais

Resultado 

liquido do 

exercício

Total

TOTAL dos 

Fundos 

Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 1

Alterações no período:

Primeira adopção do referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de dem.financeiras

Realização de excedentes de revalorização

Excedentes de revalorização

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no Fundos patrimoniais

2

Resultado líquido do período 3 7 968 7 968 7 968

Resultado integral 4=2+3

Operações com detentores de CP:

Fundos

Subsídios Doações e legados

Distribuições

Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2018 6=1+2+3+5 7 968 7 968 7 968

Montante expresso em Euro (sem décimais)

MOVIMENTOS NO PERÍODO Notas Fundos
Excedentes 

Técnico
Reservas

Resultados 

transitados

Excedente de 

revalorização

Ajustamentos 

/outras 

variações nos 

fundos 

patrimoniais

Resultado 

liquido do 

exercício

Total

TOTAL dos 

Fundos 

Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 1

Alterações no período:

Primeira adopção do referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de dem.financeiras

Realização de excedentes de revalorização

Excedentes de revalorização

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos Fundos patrimoniais 2, 8 7 968 7 968 7 968

2 7 968 7 968 7 968

Resultado líquido do período 3 -698 -698 -698

Resultado integral 4=2+3 7 968 7 968 7 968 7 968

Operações com detentores de CP:

Fundos

Subsídios Doações e legados

Distribuições

Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 6=1+2+3+5 7 968 -698 7 271 7 271

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2019

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2018
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5. Demonstração Individual dos fluxos de caixa de 2018 e de 2018

O Contabilista Certificado   A Direção

16

NOTAS 2019 2018

 Fluxos de caixa das atividades operacionais

     Recebimentos de Clientes 7 685.00 5 960.00

     Pagamentos a Fornecedores (33 145.27) (16 389.75)

     Pagamentos ao Pessoal

Caixa gerada pelas operações (25 460.27) (10 429.75)

     Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento

     Outros recebimentos/pagamentos 21 906.95 18 213.94

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) (3 553.32) 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 financiamento (3)

     Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3) (3 553.32) 7 784.19

     Caixa e seus equivalentes no início do período 7 784.19

     Caixa e seus equivalentes no fim do período NOTA 4 4 230.87 7 784.19

PERÍODOS

Montantes expressos em EURO



Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica

6. Anexo



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

6. Anexo
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1. Identificação da entidade

Designação da entidade: Porto, O Nosso Movimento, Associação Cívica (Associação)
Sede: Rua do Faial, 46
4150-235 Porto

Natureza da atividade: ASSOCIAÇÃO, Outras Atividades 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 atividade para efeitos fiscais. Trata-se do segundo ano de atividade efetiva.

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

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 refletidos 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.
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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 reflitam o seu valor realizável líquido.
Esta rúbrica respeita aos associados

- 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 atividade normal da Associação.

4. Fluxos de caixa

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

Descrição 31/12/2019 31/12/2018

Caixa e depósitos bancários

Caixa - € - € 

Depósitos à ordem 4 230,87 € 7 784,19 €

Total 4 230,87 € 7 784,19 €
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5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, em 31 de dezembro de 2019 e 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 2019 e 31 de
Dezembro de 2018, a seguinte decomposição

7. Diferimentos
A 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, a rubrica “diferimentos” englobava os
seguintes saldos:

Descrição
Saldo devedor 

31/12/2019

Saldo credor 

31/12/2019

Saldo

31/12/2019

Saldo devedor 

31/12/2018

Saldo Credor 

31/12/2018

Saldo

31/12/2018

Clientes 

Clientes conta corrente 4 370,00 € -€ 4 370,00 € 2 435,00 € 20,00 € 2 415,00 € 

Total 4 370,00 € - € 4 370,00 € 2 435,00 € 20,00 € 2 415,00 € 

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

Total - € - € - € 740,55 € -740,55 €

31/12/2019 31/12/2018

Outras contas a pagar

Contabilista Certificado - € 738,00 € 

Serviço Fotográfico - € 246,00 € 

Web designer - € 461,25 € 

Depósito a Regularizar 55,00 € 25,00 € 

Outros 40,00 € 20,00 € 

Total 95,00 € 1 490,25 € 
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Rubricas 31/12/2019 31/12/2018

Rendimentos a Reconhecer

Quotas a reconhecer 1 235,00 € 

Total 1 235,00 € - € 



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

8. Fundos Patrimoniais
Nos “fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

9. Rédito
Para os períodos de 31 de dezembro 2019 e 31 de dezembro de 2018 foram reconhecidos os
seguintes réditos, rendimentos e ganhos:

9.1. 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
diretamente se beneficiou:

10. Fornecimentos e serviços externos
10.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos
Para os períodos de 31 de dezembro de 2019 e 31 dezembro de 2018 os fornecimentos e serviços
externos foram os seguintes:

Descrição

2019 2018

Natureza
Capitais 
próprios

Passivo
Demonstração 
de Resultados

Capitais 
próprios

Passivo
Demonstração 
de Resultados

Doações - Donativos
não 

reembolsável
25 100,00 20 000,00

Total 25 100,00 0,00 0,00 20 000,00

Descrição 2019 2018

Trabalhos especializados 31 857,00 € 17 343,00 € 

Publicidade 201,72 € 

Honorários 1 968,00 € 1 937,25 € 

Material de escritório 120,80 € 67,62 € 

Deslocações - € 442,00 € 

Contencioso e notariado - € 616,74 € 

Total 34 147,52 € 20 406,61 € 
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Rubricas 2019 2018

Quotizações 8 350,00 € 8 375,00 € 

Total 8 350,00 € 8 375,00 € 

Rubricas Saldo Inicial Aumentos Diminuições Regularizações Saldo Final

Resultados Transitados - € 7 968,39€ - € - € 7 968,39€

Total - € 7 968,39€ - € - € 7 968,39€
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A rubrica de trabalhos especializados respeita essencialmente ao trabalho de investigação
realizado pela Faculdade de economia do Porto, concluído no exercício de 2019 e divulgado, junto
dos stakeholders, no final do ano.

11. Divulgações exigidas por diplomas legais 

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

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

12 . Acontecimentos após data de balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2019.
À data da preparação das demonstrações financeiras estamos em pleno período de impacto da
pandemia COVID-19, declarada em 18 de Março de 2020. À data de hoje e após passados meses
desde o inicio do período de pandemia, não são conhecidos factos suscetíveis de modificar a
situação refletida nas contas da associação.
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.
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal  

da Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica 

 

Exmos. Senhores Associados, 

 

1. 

No cumprimento do mandato que V. Exas. nos conferiram e no desempenho das nossas funções legais e 
estatutárias, acompanhámos com regularidade, extensão e metodologia consideradas adequadas, durante o 
exercício de 2019, a atividade da Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica (“PONM AC”), examinámos 
regularmente os registos contabilísticos e demais documentação, constatámos a observância da lei e dos 
estatutos e obtivemos da Direção e Colaboradores os esclarecimentos, informações e documentos solicitados. 

2. 

Procedemos assim ao acompanhamento da gestão do Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica, tendo 
tomado conhecimento da atividade desenvolvida, através de nomeadamente da realização de reuniões, 
indagações, presença e contactos com a Direcção e responsáveis pelos serviços, nos quais nos foram prestados 
os elementos, esclarecimentos e informações solicitados, bem como na informação pública acedida.  

3. 

Após o encerramento de contas de 2019, apreciámos os documentos de prestação de contas, documentação 
essa que compreende o Balanço, a Demonstração dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de 
caixa e o seu Anexo, bem como atuação da Direção, confirmando, em nossa opinião, que a gestão neste contexto 
e neste exercício se revela empenhada e atenta, no cumprimento da missão, interesses e objetivos do Porto, O 
Nosso Movimento – Associação Cívica. 

4. 

Com base nos trabalhos de verificação desenvolvidos e da análise do relatório de atividades e contas do período 
de 2019 o Conselho Fiscal entende dever salientar o seguinte:  

 

• O balanço reportado a 31 de dezembro de 2019 apresenta um total de 8 600,87 euro (10 199,19 euro 
em 2018) e um total de Fundos Patrimoniais de 7 270,87 euro (7 968,39 euro em 2018); 

• O Balanço, a Demonstrações dos resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa, e o 
correspondente Anexo e o Relatório de gestão, permitem uma adequada compreensão da situação 
financeira e dos resultados da Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica e satisfazem as 
disposições legais e estatutárias em vigor; 

• Trata-se do segundo ano de atividade após a constituição em 6 de Dezembro de 2017 e início de 
atividade fiscal e normativa em 2018, facto que deve ser ponderado nas comparações e análises; 

• Os critérios de mensuração utilizados merecem a nossa concordância; 

• Não obstante o trabalho realizado durante 2019 e 2018, adequadamente descrito e caracterizado no 
Relatório de gestão, a Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica deverá continuar a reforçar a 
implementação das medidas e iniciativas que visem a captação de Associados.  

5. 

Face ao exposto, somos de PARECER que o Relatório de Contas de 2019 da Porto, O Nosso Movimento – 
Associação Cívica, que compreende designadamente o Relatório de gestão, Balanço, a Demonstração dos 
Resultados por naturezas, a Demonstração dos fluxos de caixa, e o Anexo, relativos ao período compreendido 
entre 1 de Janeiro e findo em 31 de Dezembro de 2019, estão de acordo com as disposições contabilísticas, legais 
e estatutárias aplicáveis, reunindo condições para serem aprovados pelos Senhores Associados.  
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6.  

Já em 2020 a Organização Mundial de Saúde declarou a disseminação da doença provocada pelo novo 
coronavírus (“Covid-19”) como pandemia, a qual tem um impacto negativo nas perspetivas para as economias 
europeia e mundial, sendo este um evento não ajustável. Tal como referido no relatório de gestão e no anexo às 
contas, os impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, terão um efeito na atividade de 2020 atividades e 
os impactos económico-financeiros e sociais estão ainda a ser monitorizados, dado que o contexto se tem 
mantido dinâmico e com evoluções diárias, não existindo, ainda a esta data, todas condições para avaliar e 
quantificar os impactos com exaustividade e rigor. 

Não obstante os desafios que se colocam e sujeito as orientações às orientações futuras, na avaliação do 
pressuposto da continuidade das operações não foram identificados eventos ou condições que suscitassem 
dúvidas ou incertezas ou que exigiram juízo quanto à capacidade de manutenção ordenada das operações da 
Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica em continuidade. 

7.  

Agradecemos à Direção, Mesa da Assembleia Geral e Associados e a todo o ecossistema de pessoas e entidades 
que interagem com o Porto, O Nosso Movimento – Associação Cívica, o apoio, o tempo, a dedicação, o desafio, 
a competência e o incentivo prestados, o que em muito contribuiu ao desempenho das funções e da missão.  

 

Porto, 15 de Setembro de 2020 

 

O Conselho Fiscal 

 

 
O Presidente do Conselho Fiscal | José Rebouta 
 
 
 
 
A Vice-Presidente do Conselho Fiscal | Isabel Menéres Campos  
 
 
 
 
Vogal do Conselho Fiscal | António Magalhães & Carlos Santos, SROC 53, representada pelo Dr. António 
Magalhães, ROC nº 179 
 
 
 
 
 


