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Apresentação das Contas do Exercício de  2020 

 

1.Relatório de gestão | Direcção; 

2.Balanço em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019; 

3.Demonstração dos resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2020 

e de 2019; 

4.Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais de 2020 e de 

2019; 

5.Demonstração individual dos Fluxos de Caixa de 31 de Dezembro de 

2020 e de 2019; 

6.Anexo; 

7.Certificação Legal das Contas 

8.Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
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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 De-

zembro de 2020. “Porto, O Nosso Movimento – 

Associação Cívica” encerrou agora o terceiro ano 

de atividade em que procurou cumprir os desíg-

nios a que se comprometeu no momento da sua 

constituição: 

• Agregar todos aqueles que, ao longo dos 

últimos cinco anos, se empenharam na cons-

trução de um movimento que culminou nu-

ma solução responsável, credível e livre para 

o governo da nossa Cidade, bem como, con-

quistar novos elementos para este Movi-

mento; 

• Dar conhecimento regular do trabalho de-

senvolvido pela Câmara do Porto aos associ-

ados; 

• Acompanhar, escrutinar com espírito crítico 

e construtivo, a implementação do progra-

ma da candidatura “Rui Moreira: Porto, o 

Nosso Partido” ao Município, vencedor nas 

últimas eleições autárquicas; 

• Endereçar contributos aos diferentes prota-

gonistas do Movimento Independente 

“Porto, o Nosso Partido” eleitos para o go-

verno da nossa Cidade, com vista ao cumpri-

mento do fim da nossa Associação; 

• Funcionar como “escudo político” ao traba-

lho desenvolvido pelos protagonistas do 

nosso Movimento Independente na gover-

nação 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 promo-

ver 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. 

O reconhecimento da utilidade do projecto é dado 

pela significativa afluência de associados que no 

primeiro ano atingiu o número de 248, em 2019 

um total de 266 e em 2020, 267. À data de prepa-

ração deste relatório a associação tem 352 associ-

ados ativos. Entendemos notório o impacto perce-

bido 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. 
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1. Relatório de Gestão | Direção 
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Presença nas Redes sociais | FACEBOOK 
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Acessos, página no Facebook 

5.506 gostos 

5.757 seguidores 

 

• A maior parte dos seguidores são da cidade do Porto 

• Matosinhos em segundo lugar 

• Mais seguidores homens do que mulheres 

• Faixas etárias predominantes: 35-44 e 45-54 

Seguidores
FACEBOOK

Porto

2637 Matosinhos
336

VN Gaia
305

Gondomar
248

Maia
248

Lisboa
191

Paredes
70

Ermesinde
53

Braga
50

Guimarães
42

Vila do Conde
39

Valongo
34

Aveiro
32

Trofa
29

Espinho
28

 

Publicações em vídeo e com fotos 

têm um alcance mais elevado 

 

Um único evento (Apresentação da 

Candidatura) alcançou perto de 50 

mil pessoas 

Estatísticas gerais do último mês 

demonstram consistência no au-

mento do número de visualizações 

da página, no alcance e na interação 

das publicações, bem como no cres-

cente número de “gostos” e de se-

guidores 
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Top 5 publicações com maior alcance * últimos três meses  
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Presença nas Redes sociais | INSTAGRAM 

3.148  

seguidores 

A maior parte da ci-

dade do Porto; 

Matosinhos em se-

gundo lugar 

Equilíbrio de géneros 

Faixas etárias predo-

minantes: 35-44 e 45-

54 
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4 comunicados em Janeiro 2020 
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Ecos na IMPRENSA 
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1 comunicado em Março 2020 
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Ecos na IMPRENSA 
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1 comunicado em Abril 2020 
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1 comunicado em Maio 2020 
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Ecos na IMPRENSA 
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Ecos na IMPRENSA 
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Ecos na IMPRENSA 
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1 comunicado em Julho 2020 
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4 comunicados em Agosto 2020 
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Ecos na IMPRENSA 
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Ecos na IMPRENSA 
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Ecos na IMPRENSA 
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Ecos na IMPRENSA 
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1 comunicado em Setembro 2020 
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Balanço do ano 

Proposta de  Aplicação dos resultados 

 

Os resultados líquidos do exercício são positivos no valor de Euro 7 110,65. 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 fica marcado pela pandemia Covid-19 que – tal como em todos os outros sectores da 

Sociedade – condicionou de forma determinante a actividade, nomeadamente presencial, da Associa-

ção. No entanto, através dos meios digitais existentes e dos órgãos de comunicação social, reforçamos 

a nossa intervenção política com a publicação ao longo de todo o ano de inúmeros comunicados a de-

fender os interesses da cidade do Porto e da Região Norte. A notoriedade pública da Associação conti-

nuou portanto o seu percurso de reforço e é hoje indiscutivelmente uma força viva relevante da nossa 

Cidade. 

Mas o ano de 2020, ficou ainda marcado por outros acontecimentos , nomeadamente a aprovação por 

unanimidade e aclamação em reunião da Assembleia Geral da Associação de uma moção apresentada 

pelo Presidente da Associação a apelar à candidatura do Sr. Dr. Rui Moreira e que serviu de rampa de 

lançamento à concretização dessa desejada candidatura por parte dos Portuenses. E por fim de desta-

car também a batalha travada – em conjunto com outros Movimentos Independentes do País – relati-

vamente à nova alteração à Lei Orgânica nº 11/2001, de 14 de Agosto, que regula a eleição dos titula-

res dos órgãos das autarquias locais, onde o nosso Movimento veio a ter um papel decisivo na vitória 

que viríamos a obter em 2021 relativamente a esta matéria. 

 

 

 

 

 

 

Pontos fortesPontos fortes  Pontos a melhorarPontos a melhorar 

1. Reforço Escudo Político  1. Angariação Associados 

2. Reforço Imagem Pública  
2. Reforço de Actividades Presenciais (de acordo com regras 
Covid-19) 

3. Criação GCE’s Independentes com outros Movimentos de 
outras Autarquias  
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Moção 

Rui Moreira: Porto o Nosso Partido 

Venho por este meio, na qualidade de Associado do “Porto, Nosso Movimento – Associação Cívica” 

apresentar a seguinte moção: 

 

Tendo em consideração 

 

O percurso transformacional levado a cabo na Cidade nos últimos 7 anos, de amplo e reconhecido 

agrado dos Portuenses; 

 

A justiça de ter a oportunidade de entregar à Cidade projectos e obras emblemáticas por Si e Sua Equi-

pa iniciados devidamente concluídos, como serão os casos do Projecto Matadouro e Batalha, após te-

rem sido então concluídos e entregues - alguns após décadas de espera e inúmeras promessas não 

cumpridas – equipamentos e projectos como o Pavilhão Rosa Mota, o Intermodal de Campanhã e o 

Mercado do Bolhão; 

 

A oportunidade existente da Cidade e dos Portuenses poderem continuar a contar com os contributos, 

gestão e liderança de Rui Moreira em novos projectos que continuem a garantir o desenvolvimento do 

Porto da forma sólida e independente; 

 

A liderança demonstrada na situação de pandemia que atravessamos, que foi reconhecidamente exem-

plar, antecipando medidas e comportamentos que só mais tarde viriam a ser recomendados e imple-

mentados nacionalmente, e que seguramente contribuíram para um maior controlo do vírus Covid-19 e 

consequentemente uma maior segurança da população; 

 

A necessidade de lutar e afrontar a desfaçatez e batota levada a cabo pelo Bloco Central instalado em 

Portugal no que diz respeito à nova legislação discriminatória, relativa à participação de movimentos 

Independentes em Eleições Autárquicas, e de ninguém melhor que Rui Moreira o poder fazer. 

Apelar que o Presidente do Conselho de Fundadores desta Associação – Rui Moreira -  se recandidate 

em 2021 a Presidente da Câmara Municipal do Porto. 

 

Porto, 18 de Setembro de 2020 

Francisco Miguel Alçada Cardoso Ramos 
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Ano de 2021 

Apesar do enquadramento de agravamento da pandemia, nomeadamente nos primeiros meses do 

ano, em que a Associação continuou a ver-se impedida de desenvolver actividades presenciais, o nosso 

Movimento obteve neste ano uma extraordinária vitória para a democracia Portuguesa na luta que 

travou de forma intensa e permanente – conjuntamente com outros Movimentos Independentes – na 

defesa dos Grupos Cidadãos Eleitores a eleições autárquicas. Esta vitória foi contruída através de um 

árduo trajecto que se iniciou com a audiência ocorrida com o Provedor de Justiça por parte do Presi-

dente do Conselho de Fundadores e Presidente da Direcção da nossa Associação, e que culminaria o 

pedido de inconstitucionalidade ao Tribunal Constitucional por parte da Provedora Sra. Professora 

Doutora Maria Lúcia Amaral, e que se prolongou com inúmeras reuniões com outros Movimentos In-

dependentes e recorrentes e certeiras posições públicas que viriam então a culminar na revogação da 

alteração à lei anteriormente aprovada e na aprovação de nova alteração à lei de acordo com as condi-

ções por nós exigidas. Seguramente que esta luta e vitória são o maior feito político alcançado por esta 

Associação, pois contribui de forma decisiva para que o regime democrático do nosso País não sofresse 

um novo atentado. 

Mas este ano de 2021 fica também marcado pelo anuncio e preparação da recandidatura do Sr. Dr. Rui 

Moreira a Presidente à Câmara Municipal do Porto, e que tem sido desde então o principal foco das 

diferentes actividades que temos desenvolvido. Depositamos uma enorme esperança que a nossa Can-

didatura Rui Moreira: Aqui há Porto culmine com a reeleição do nosso Candidato como Presidente de 

Câmara da nossa Cidade. 
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2. Balanço em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 
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2. Balanço em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 

31-12-2020 31-12-2019

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativo corrente:

Créditos a receber 5 8 425.00 4 370.00

Caixa e depósitos bancários 4 6 660.02 4 230.87

15 085.02 8 600.87

Total do Ativo 15 085.02 8 600.87

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais:

Resultados transitados 7 270.87 7 968.39

Resultado líquido do período 7 110.65 (697.52)

Total dos Fundos Patrimoniais 8 14 381.52 7 270.87

Passivo:

Passivo corrente

Fornecedores 5

Diferimentos 7 25.00 1 235.00

Outros passivos correntes 6 678.50 95.00

703.50 1 330.00

Total do passivo 703.50 1 330.00

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 15 085.02 8 600.87

O Contabilista Cerfificado A Direção

Montantes expressos em euro

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS
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3. Demonstração dos resultados por Natureza em 31 de Dezembro de 2020 

e de 2019  

2020 2019

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 9 8 320.00 8 350.00

Subsídios, doações e legados à exploração 9.1 25 100.00

Fornecimentos e serviços externos 10 (1 209.35) (34 147.52)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 7 110.65 (697.52)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 7 110.65 (697.52)

Gasto de financiamento (líquidos)

Resultado antes de impostos 7 110.65 (697.52)

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 7 110.65 (697.52)

O Contabilista Cerfificado A Direção

PERÍODOS
NOTAS

M ontantes expressos em E URO

RUBRICAS
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4. Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais de 2020 e de 2019 

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 1 7 968 7 968 7 968

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 7 968 (7 968)

2 7 968 7 968 7 968

Resultado líquido do período 3 (698) (698) (698)

Resultado integral 4=2+3 (698) 7 271 7 271

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

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 6 7 968 (698) 7 271 7 271

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

(698) 698

7 7 270 7 271 7 271

Resultado líquido do período 8 7 111 7 111 7 111

Resultado integral 9 = 7+8 7 111 14 382 14 382

Operações com detentores de CP:

Fundos

Subsídios Doações e legados

Distribuições

Outras operações

10

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 6+7+8+10 7 270 7 111 14 382 14 382

O Contabilista Cerfificado A Direção

TOTAL dos 

Fundos 

Pa trimonia is

Resultados 

Transitados

Excedente de 

revalorização

Ajustamento

s /outras 

variações 

nos fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

TOTAL
Interesses 

que não 

controlam

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2020

Montantes expressos em EUROS (sem decimais)

MOVIMENTOS NO PERÍODO Notas Fundos
Excedentes 

Técnico
Reservas 

Montantes expressos em EUROS (sem decimais)

TOTAL dos 

Fundos 

Pa trimonia is

Notas Fundos
Excedentes 

Técnico
Reservas 

Interesses 

que não 

controlam

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO DE 2019

Excedente de 

revalorização

Ajustamento

s / outras 

variações 

nos fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Resultados 

Transitados
MOVIMENTOS NO PERÍODO TOTAL
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5. Demonstração Individual dos fluxos de caixa de 2020 e de 2019 

NOTAS 2020 2019

 Fluxos de caixa das atividades operacionais

     Recebimentos de Clientes 3 085.00 7 685.00

     Pagamentos a Fornecedores (535.05) (33 145.27)

     Pagamentos ao Pessoal

Caixa gerada pelas operações 2 549.95 (25 460.27)

     Outros recebimentos/pagamentos (120.80) 21 906.95

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 2 429.15 (3 553.32)

 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) 2 429.15 (3 553.32)

     Caixa e seus equivalentes no início do período 4 230.87 7 784.19

     Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 6 660.02 4 230.87

O Contabilista Cerfificado A Direção

PERÍODOS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
dez-20

(Método Directo)

Montantes expressos em EURO
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6.Anexo; 

 

1. Identificação da entidade 

1.1. Dados de identificação 

Designação da entidade: Porto, O Nosso Movimento, Associação Cívica 

Sede: Rua do Faial, 46 

             4150-235 Porto 

Natureza da atividade: ASSOCIAÇÃO, Outras Atividades Associativas Sem Fins Lucrativos 

 

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 Setor Não Lucrativo, aplica a Norma contabi-
lística e de relato financeiro para entidades do setor 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 rece-
bimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reco-
nhecidos 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”.  

 

- 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 qual-
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quer rendimento, ambos vice-versa. 

 

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

Não foram efetuadas derrogações. 

          

2.3.  Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração de resultados 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 
refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são di-
vulgados no anexo às demonstrações financeiras.  

 

- Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação.  

 

- Informação Comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior não é fei-
to pelo fato de atividade ter iniciado neste exercício. 

 

- 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.  

 

- 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 Empresa.  

Observou-se o disposto NCRF – ESNL dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, e prová-
vel que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancial-
mente resolvidas.  

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do pe-
ríodo a que dizem respeito.  
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4. Fluxos de caixa 

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

  

 

 

5. Créditos a receber e fornecedores conta corrente 

A Entidade detinha, a 31 de dezembro de 2020 e de 2019 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 2020 e 31 de dezembro de 2019 a seguinte 
decomposição 

 

 

 

7. Diferimentos 

 

A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, a rubrica “diferimentos” englobava os seguintes saldos:    

 

Descrição 31-12-2020 31-12-2019 

Caixa e depósitos bancários     

Caixa                          -   €                           -   € 

Depósitos à ordem 6 660,02 € 4 230,87 € 

Total 6 660,02 € 4 230,87 € 

Descrição 
Saldo devedor 

31/12/2020 
Saldo credor 

31/12/2020 
Saldo devedor 

31/12/2019 
Saldo credor 

31/12/2019 

Clientes                      -   €                       -   €   

Clientes conta corrente           8 425,00 €            4 370,00 €   

Total           8 425,00 €                       -   €          4 370,00 €                        -   € 

Fornecedores                              -   € 

Total                      -   €                       -   €                     -   €                        -   € 

Descrição 31/12/2020 31/12/2019 

Outros passivos correntes   

      

Contabilista Certificado             553,50 €   

Depósito a Regularizar                55,00 €                              55,00 € 

Outros               70,00 €                              40,00 € 

Total             678,50 €                              95,00 € 
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8. Fundos Patrimoniais 

Nos “fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações: 

 

 

As contas de 2019 foram aprovadas em Assembleia Geral de 17 de Setembro de 2020. 

 

9. Rédito 

Para os períodos de 31 de dezembro 2020 e de 2019 foram reconhecidos os seguintes réditos, rendimentos e ganhos: 

 

 

 

9. Subsídios, doações e outros legados à exploração 

9.1 Natureza e extensão dos subsídios reconhecidos nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de 
apoio de outras entidades publicas 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 2020 e 31 dezembro de 2019 os fornecimentos e serviços externos foram os se-
guintes:  

 

Descrição 31/12/2020 31/12/2019 

Rendimentos a Reconhecer     

Quotas a reconhecer               25,00 €                        1 235,00 € 

Total               25,00 €                        1 235,00 € 

Descrição Saldo inicial Aumentos Diminuições Regulariz Saldo Final 

Resultados transitados                -   €  7 968,39 €        697,52 €      7 270,87 € 

 Total dos Resultados Transitados                -   €  7 968,39 €        697,52 €           -   €    7 270,87 € 

Rubricas 2020 2019 

Prestação de serviços     

Quotas dos Associados                       8 320,00 €                         8 350,00 € 

Total                       8 320,00 €                         8 350,00 € 

Descrição 

2020 2019 

Natureza 
Capitais 
próprios Passivo 

Demonstração 
de Resultados 

Capitais 
próprios Passivo 

Demonstra-
ção de Resul-

tados 

Doações - Donativos não reembolsá-
vel     0,00     25 100,00 

Total       0,00 0,00 0,00 25 100,00 
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11. Divulgações exigidas por diplomas legais  

11.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

- Impostos de mora 

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos 

legalmente estipulados.  

- Dívidas à Segurança Social em mora 

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social.  

 

12 . Acontecimentos após data de balanço 

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não são conhecidos à data quaisquer eventos sub-

sequentes, ou não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, ou com impacto 

significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

O Contabilista Certificado        A Direção 

         

Descrição 2020 2019 

Trabalhos especializados             930,25 €                       31 857,00 € 

Publicidade             258,30 €                            201,72 € 

Honorários                           1 968,00 € 

Outros Serviços (comissão bancária)                20,80 €                            120,80 € 

Total          1 209,35 €                       34 147,52 € 
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7.Certificação Legal das Contas 
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8.Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 






