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INTRODUÇÃO 
 

A Direção da Associação da Casa do Povo de Alvaiázere vem apresentar o Relatório de Actividades e 

Contas do ano de 2013 

 

O ano de 2013 ficou marcado pelas obras de beneficiação do edifício sede e pelo inicio do projeto 

CLDS+ - Contratos Locais de Desenvolvimento Social. 

 

A Direção da Casa do Povo de Alvaiázere aproveita esta altura de balanço para agradecer a todas as 

entidades (coletivas e individuais) por todo o apoio que manifestaram em relação a esta associação 

durante o último ano e espera poder continuar a beneficiar desse apoio tão gratificante e necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 Página 4 
 

 

CAPÍTULO 1 – RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2013 

 

1. Projecto – Lar Residencial  (24 utentes) e Centro Apoio Ocupacional 
(CAO) (30 utentes) 

 

A Associação Casa do Povo de Alvaiázere mantém em aberto a possibilidade de apresentar  uma candidatura 

para fazer face ao Investimento em Respostas Integradas de Apoio Social, nas valências de Lar residencial e 

CAO – Centro de Actividades Ocupacionais. Desta forma pretende dar resposta às enormes carências que se 

sentem, em matéria de apoio à deficiência, no concelho. Esta candidatura aguarda, agora, por financiamento. 

2. Continuação das Obras para beneficiação do edifico sede 
 

Em setembro de 2013 foi assinado o contrato com a empresa Limocos, Lda para dar início às Obras de 

beneficiação do edifício sede. Esta obra para um custo de 169.656,35€ tem um financiamento a fundo 

perdido no âmbito do PRODER de 107.793,81€, tendo sido contraído um financiamento bancário no 

valor de 60.000,00€, assinado em Janeiro de 2014, pelo prazo de 60 meses, juros a iniciar em fevereiro 

de 2014 e com carência de capital de 12 meses. 

 A obra terminará em março de 2014. 

 

3. Contratos Locais de Desenvolvimento Social – CLDS+  

 

 

Mais Empreendedor, Mais Inclusivo, Mais Social 

 
Eixo 1: Emprego, formação e qualificação 

 

Gabinete Alvaiázere + Empreendedor - Criação de um gabinete para 

atendimento e apoio à população desempregada do concelho de 

Alvaiázere. 

Público-alvo: Desempregados, empreendedores, empresas e entidades 

da economia social; 

Abertura a 13 de Setembro.  

 

  

Alvaiázere + perto - Realização de sessões de técnicas de procura de emprego e apoio à construção do 

Curriculum Vitae, em articulação com o GIP-ADECA, nas freguesias de Maçãs de Dona Maria, 

Alvaiázere e Pussos São Pedro. 

Público-alvo: Desempregados inscritos no IEFP. 

Meses de Setembro a Dezembro. 
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"Medidas de apoio ao emprego - ação sensibilização para desempregados" - Ação sobre medidas ativas 

de emprego e oportunidades de inserção de subsidiados, realizada em articulação com o IEFP e o GIP-

ADECA a realizadar em Alvaiázere e Pussos São Pedro. 

Público-alvo: Desempregados; 

Meses de Outubro e Novembro.  

 

"Trabalho socialmente útil" – Reuniões de Trabalho com o objetivo de divulgar programas para a 

inserção de beneficiários de Rendimento Social de Inserção. 

Público-alvo: Entidades da economia social, IPSS, Associações, Entidades do poder local; 

Meses de Setembro e Dezembro. 

 

Reuniões Temáticas: "Apoios à contratação e inserção de desempregados", para a divulgação de apoios à 

contratação, inserção de desempregados subsidiados e beneficiários de RSI, com empresas, instituições e 

entidades empregadoras. 

Público-alvo: Entidades da economia social, IPSS, Associações, Entidades do poder local; 

Meses de Novembro e Dezembro. 

 

"A escola como futuro" - Ação de sensibilização para alunos do ensino obrigatório, em particular os que 

apresentam maior risco de abandono escolar, realizada na Escola Tecnológica e Profissional de Sicó, 

com os alunos do 1.º e 2.º Ano do Curso Profissional de Técnico de Restauração. 

Público-alvo: Alunos do ensino obrigatório, em particular os que apresentam maior risco de abandono 

escolar;  

Dezembro 

 

"Pais na escola" - Ação de sensibilização para pais ou encarregados de educação de alunos do ensino 

obrigatório, em particular os que apresentam maior risco de abandono escolar, realizada na Escola 

Tecnológica e Profissional de Sicó, com os pais/encarregados de educação dos alunos do 1.º e 2.º Ano do 

Curso Profissional de Técnico de Restauração. 

Público-alvo: Pais/Encarregados de Educação dos alunos do ensino obrigatório, em particular os que 

apresentam maior risco de abandono escolar; 

01/11/2013 – 31/05/2015 

  

"Escolher com futuro" Sessões de orientação escolar e profissional aos alunos do 1.º e 2.º Ano da Escola 

Tecnológica e Profissional, com o objetivo de promover uma escolha mais adequada e evitar mudanças 

de curso e abandono escolar. 

Público-alvo: Alunos do 1.º e 2.º Ano da Escola Tecnológica e Profissional de Sicó – Polo de Alvaiázere; 

Meses de Novembro e Dezembro 

 

 

Eixo 2: Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil 

    

Gabinete Apoio à Família e à Comunidade – Este gabinete tem realizado avaliação e acompanhamento 

psicológico de crianças, jovens e adultos encaminhados pelas diversas entidades do concelho, em 

situação de carência económica, atendimento e acompanhamento de famílias em risco, nomeadamente 

com crianças sinalizadas pela CPCJ, divulgação de apoios sociais existentes, atendimento 

individualizado a todos os que procuram o serviço, realizando um diagnóstico social da família.  

O gabinete promoveu ainda o estudo acompanhado de crianças e jovens nas instalações da biblioteca 

municipal, no ATL de Alvaiázere,  Pussos São Pedro e Maçãs de Dona Maria. 

Abertura  do gabinete a 13 de setembro. 

 

 



 

 

 Página 6 
 

No dia 3 de dezembro realizou uma atividade com deficientes comemorando o 

dia da deficiência. As atividades foram de dança, maquilhagem e pinturas 

faciais. 

Público-alvo: Famílias, Crianças e jovens, pessoas com deficiência e 

incapacidade; 

. 

 

 

"Gestão do orçamento familiar em tempo de crise" – 3 Ações de sensibilização 

teórico/práticas com o objetivo de ajudar as famílias, em particular as 

beneficiárias de RSI e desempregados a planearem o seu orçamento, realizando 

compras adequadas às suas necessidades e possibilidades financeira. 

Público-alvo: Famílias, Beneficiários do RSI, Desempregados; 

Meses de outubro a dezembro. 

 

"Gestão e organização doméstica" – 2 Ações de sensibilização práticas para a aquisição de competências 

organizativas do espaço familiar, da gestão do tempo e do estabelecimento de regras. 

Público-alvo: Famílias, Beneficiários do RSI, Desempregados; 

Meses de outubro e novembro. 

 

 

"Educar para o futuro - Competências parentais" – Ação de sensibilização ao 

nível das competências parentais, com o objetivo de transmitir conceitos e 

regras fundamentais para uma educação de crianças e jovens com sucesso, 

possibilitando a troca de experiências entre pais. 

Público-alvo: Pais; 

Mês de Novembro 

 

 

 

Treino de Competências Sociais - 1 Ação com o objetivo de dotar os cidadãos, com dificuldades de 

inclusão, de competências sociais, bem como transmitir os seus direitos ao nível da cidadania. 

Público-alvo: cidadãos com dificuldades de inclusão social; 

Mês de dezembro. 

 

"Alvaiázere com saúde" - Ação de sensibilização, em conjunto com o centro de saúde, no âmbito do 

planeamento familiar.  

Público-alvo: População em geral; 

01/09/2013 – 31/05/2015 

 

 

 

"Educação para a saúde" - Foram realizadas ações de sensibilização nos jardins-

de-infância e escolas do 1.º ciclo do concelho de Alvaiázere, com o objetivo de 

promover a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, comportamento de vida 

saudáveis e preventivos de acidentes.  

Público-alvo: Crianças e jovens; 

Meses de novembro e dezembro. 
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Eixo 3: Capacitação da comunidade e das instituições  

    

Núcleo de Apoio ao Associativismo – Tem prestado apoio técnico à auto organização da população na 

promoção de atividades para a comunidade local, criação de associações de habitantes e associações 

existentes. 

Público-alvo: Associações, grupos de moradores, cidadãos; 

Abertura a 16 de setembro. 

  

Eixo 4 - Outras áreas de intervenção  

 

Geração ativa" - Atividades socioculturais, em articulação com as juntas 

de freguesia e a colaboração das IPSS do concelho, com o objetivo de 

promover o convívio entre os idosos. As atividades foram realizadas nas 

freguesias de Almoster, Pussos São Pedro, Alvaiázere e Maçãs de Dona 

Maria. As atividades englobaram: decoração de copos de vidro através da 

técnica do guardanapo, jogos tradicionais, comemoração do dia das 

bruxas, realização dos bolinhos e jogos de estimulação da memória. 

Público-alvo: Pessoas com mais de 65 anos 

Meses de setembro a dezembro. 

 

 

  

 

"Informática? Também quero…" – Realização de uma ação que 

promoveu a aquisição de conhecimentos básicos ao nível da 

informática para seniores na freguesia de Alvaiázere. 

Público-alvo: Pessoas com mais de 65 anos 

Meses de novembro e dezembro. 
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Resultados Gerais  

 

 Caraterização dos Beneficiários – Situação face ao Emprego 

 

 

 

 Caraterização dos Beneficiários – Idades 

 

 

 

Situação face ao emprego 
TOTAL 

Homens Mulheres Total 

Empregados 21 24 45 

Desempregados 

À procura de novo emprego 

< 12 meses 6 13 19 

> 12 meses 18 42 60 

À procura de 1º emprego 6 10 16 

Outros 92 106 198 

TOTAL 143 195 338 

Grupo Etário 
TOTAL 

Homens Mulheres Total 

<15 44 41 85 

15-19 32 29 61 

20-24 6 15 21 

25-34 9 24 33 

35-44 18 27 45 

45-49 3 14 17 

50-54 7 8 15 

55-64 7 14 21 

>64 17 23 40 

TOTAL 143 195 338 
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 Caraterização dos Beneficiários – Escolaridade 

Habilitações Literárias 
TOTAL 

Homens Mulheres Total 

Ensino 

Básico 

< 4 anos de escolaridade 45 46 91 

1.º ciclo - (4º ano) 17 26 43 

2.º ciclo - (6º ano) 12 16 28 

3.º ciclo - (9º ano) 47 52 99 

Ensino Secundário 14 33 47 

Ensino Superior 8 22 30 

TOTAL 143 195 338 

 

4. Candidatura ao POPH – Programa Operacional Potencial Humano  

 

4.1 Eixo Prioritário 6 – Cidadania, Inclusão e Desenvolvimento Social 
 

Este Eixo do Programa Operacional Potencial Humano reúne um conjunto de instrumentos de políticas 

que visam criar condições de maior equidade social no acesso a direitos de participação cívica, à 

qualificação e educação e ao mercado de trabalho. As políticas de apoio à inserção social e profissional 

de pessoas em situação de desfavorecimento e a promoção de uma cidadania mais activa e alargada 

constituem prioridade deste Eixo que contempla acções de prevenção e supressão de fenómenos de 

exclusão social.  

 

O combate à pobreza e exclusão social é, então, uma das principais áreas de intervenção contempladas, 

privilegiando-se o desenvolvimento de respostas integradas no domínio da formação e emprego que 

permitam uma estreita articulação entre o conteúdo das acções propostas e as especificidades dos 

públicos visados, em particular os desempregados de longa duração e os imigrantes, bem como os 

reclusos, ex-reclusos, jovens sujeitos a medidas tutelares educativas e cidadãos sujeitos a medidas 

tutelares executadas na comunidade.  

 

A integração social e profissional da população imigrante, através de medidas de política específicas 

constitui, igualmente, uma das vertentes de intervenção deste Eixo que confere, ainda, especial ênfase à 
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integração no mercado de trabalho e ao acesso a bens e serviços socialmente relevantes das pessoas com 

deficiência e incapacidade. 

 

Foi aprovada 1 Acção de Formação e iniciada em Dezembro de 2013: 

  

Curso Acção 
Data Data Nível N.º  Horas Volume  Volume  Horas Local  
Início Fim Fim Formandos Formandos Formação Dias Monito- Realização 

            Formação ragem   
2 - Apoio 

ao 1 dez-13 mar-14 2 16 400 6400 1072 400 Alvaiázere 
Idoso 

 

 

O valor aprovado em candidatura é de 49,765.58€. 

 

4.2 Eixo Prioritário 6 – Qualidade dos Serviços e Organizações 
 

Esta candidatura não foi aprovado porque a entidade não desenvolve a sua actividade na área de 

reabilitação profissional de pessoas com deficiência e incapacidade, de acordo com o oficio recebido em 

25/01/2014 com referência 001313. 

 

5. Jóia e Quotas 
  

A direção manteve a Campanha de angariação de sócios com isenção de jóia de inscrição até à próxima Assembleia 

Geral de 2014. 

 

6. Participação no Evento Alvaiázere Capital do Chícharo – 2013 
 

A Associação esteve representada numa tasquinha no evento Alvaiázere Capital do Chícharo de 2013, o que se 

revelou um êxito para a divulgação da associação junto da comunidade e enquanto forma de angariação de fundos. 

  

 

7. Evolução previsível da atividade 
 

Em 2014 continuar-se-ão a desenvolver as acções já aprovadas e que se encontram em curso, nomeadamente, clds+, 

Proder e formações POPH. 
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CAPÍTULO 2 - RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
Relatório de gestão respeitante ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2013   

 
(Valores expressos em euros) 

 

 

Vem o órgão de diretivo da entidade Associação da Casa do Povo de Alvaiázere, por remissão com o disposto nos 

termos dos artigos 65.º e 66.º do Código das Sociedades Comerciais, apresentar aos Exmos associados o relatório de 

gestão, anexando-lhe o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração dos Resultados por 

Funções, a Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais, o Demonstração dos Fluxos de Caixa e o respetivo 

Anexo. 

1. Evolução da atividade da entidade 
 

A associação tem vindo a desenvolver a sua atividade com normalidade, pelo que os seus objetivos têm vindo a ser 

realizados segundo os padrões pretendidos.  

 

 

1.1 A estrutura de gastos e perdas evoluiu dentro do previsto, tal como se apresenta: 
 

 

GASTOS E PERDAS 31-Dez-13 31-Dez-12 Δ Valor Δ %

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 0 0 0 0.00%

Fornecimentos e serviços externos 14.305 47.102 -32.797 -69,63%

Gastos com o pessoal 30.459 12.069 18.390 152,37%

Gastos de depreciação e de amortização 3.041 0 3.041 100.00%

Perdas por imparidade 0 0 0 0.00%

Perdas por reduções de justo valor 0 0 0 0.00%

Provisões do período 0 0 0 0.00%

Outros gastos e perdas 0 410 -410 -100,00%

Gastos e perdas de financiamento 55 252 -197 -78,00%

TOTAL 47.861 59.833 -11.972 -20,01%  
 

 

1.1.1. FSE 

 

Conta Descrição Valor 

622-Trab. Especializados Projeto Arquitetura (CAO), TOC 5739,51€ 

623-Materiais Material pedagógico, livros para 

formandos 

6462.62€ 

626-Serviços Diversos Comunicação, seguros, pequenas 

ferramentas, material limpeza 

2102,62€ 

Total  14304,75€ 
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1.1.2. Gastos com Pessoal 

 

No âmbito do projecto CLDS+ iniciado em 2013, foram admitidas as seguintes colaboradoras: 

 

 

CLDS+ : Categoria Contrato Inicio Fim Remuneração 

mensal 

Sub.Refeição 

Diário 

Carla Susana dos Santos Silva Coordenadora Termo Certo 27-05-2013 26-05-2014 1235,81€ 4,27€ 

Cátia Alexandra de Sousa 

Simão 

Técnica de 

Apoio Social 

Termo Certo 05-08-2013 04-06-2015 900,00€ 4,27€ 

Melissa Linne Valente Psicóloga Termo Certo 16-09-2013 31-07-2014 900,00€ 4,27€ 

Ana Catarina Simões Alves Técnica Gestão Termo Certo 16-09-2013 16-06-2015 900,00€ 4,27€ 

 

 

Gastos com Pessoal no ano de 2013: 

 

GASTOS COM PESSOAL 

Internos (CLDS+) 

Salários 19,533.86 

Subs. Natal 1,625.00 

Subs. Refeição 1,708.00 

km´s Viaturas Particulares 171.36 

Encargos S/Remunerações 4,972.77 

Sub-total 28,010.99 

Externos (POPH) 

Bolsa Formação 1,542.65 

Subs. Refeição 794.22 

Subs. Transporte 111.44 

Sub-total 2,448.31 

TOTAL 30,459.30 
 

 

 

 

1.1.3. Depreciações e Amortizações 

 

Foram adquiridos os seguintes equipamentos informáticos no âmbito do projeto CLDS+: 

 

                                                                                                                                             (Valores sem IVA) 

Equipamentos Quantidade Data aquisição Valor Aquisição Depreciação Exercício 

Computador Tsunami 1 09/2013 714,20€ 714,20€ 

Portátil ASUS 1 10/2013 433,98€ 433,98€ 

HP Ennuy 1 06/2013 608.99€ 608,99€ 

Computador Tsunami  1 08/2013 1139,23€ 1139,23€ 

Multifunções Epson  1 06/2013 145,00€ 145,00€ 

Total   3041,40€ 3041,40€ 
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1.1.4. Gastos e Perdas com Financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 A estrutura de rendimentos e ganhos evoluiu da seguinte forma: 
 

 

RENDIMENTOS E GANHOS 31-Dez-13 31-Dez-12 Δ Valor Δ %

Vendas 0 0 0 0.00%

Prestações de serviços 1.980 825 1.155 139,97%

Variações nos inventários de produção 0 0 0 0.00%

Trabalhos para a própria entidade 0 0 0 0.00%

Subsídios, doações e legados à exploração 55.714 43.318 12.396 28,62%

Reversões 0 0 0 0.00%

Ganhos por aumentos de justo valor 0 0 0 0.00%

Outros rendimentos e ganhos 3.560 6.270 -2.710 -43,23%

Juros, dividendos e outros rendimentos similares 426 40 386 975,36%

TOTAL 61.679 50.453 11.226 22,25%  
 

 

 

Prestações de Serviços: Valores 

Jóias e Quotas 1.979,75€ 

Subsídios, doações e Legados à exploração:  

CLDS+ 38.138,90€ 

Municipio Alvaiázere 15.000,00€ 

POPH – Formação para a Inclusão 2.575,41€ 

Subtotal 55.714,31€ 

Outros Rendimentos e Ganhos:  

Alvaiázere Capital Chícharo 3559,69€ 

Juros Depósitos 23,42€ 

Donativos 402,10€ 

Subtotal 3.985,21€ 

Total 61.679,27€ 

 

 

1.3 No exercício em análise a organização obteve os seguintes resultados: 
 

 

RESULTADOS 31-Dez-13 31-Dez-12 Δ Valor Δ %

Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos 16.892 -9.167 26.059 284,26%

Resultado operacional (antes de financiamento e impostos) 13.850 -9.167 23.018 251,08%

Resultado financeiro -32 -213 181 84,94%

Resultado antes de impostos 13.818 -9.380 23.198 247,32%

Imposto sobre o rendimento do período 0 0 0 0.00%

Resultado líquido do período 13.818 -9.380 23.198 247,32%

 

Gastos Financiamento Valores 

Emissão livro de cheques 13,50€ 

Imposto Selo 1,10€ 

Despesas Transferências 40,82€ 

Total 55,42€ 
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1.4 A entidade verificou a seguinte evolução dos fundos patrimoniais: 
 

 

FUNDO PATRIMONIAL 31-Dez-13 31-Dez-12 Δ Valor Δ %

Fundos 0 0 0 0.00%

Excedentes técnicos 0 0 0 0.00%

Reservas 0 0 0 0.00%

Outras reservas 0 0 0 0.00%

Resultados transitados 7.143 16.532 -9.390 -56,80%

Excedentes de revalorização 0 0 0 0.00%

Outras variações nos fundos patrimoniais 0 0 0 0.00%

Resultado líquido do período 13.818 -9.380 23.198 247,32%  
 

 

2. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício 
 

Não se verificaram factos subsequentes que justifiquem ajustamentos e/ou divulgação nas contas do exercício. 

 

 

3. Fluxos de Caixa 
 

A tabela seguinte apresenta a desagregação dos valores inscritos nas rubricas de meios financeiros líquidos: 

 

 

MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 31-Dez-13 31-Dez-12

Caixa 448                          131                          

Depósitos à ordem 6.873                        14.144                      

Outros depósitos bancários 5.482                        5.482                        

Outros instrumentos financeiros -                               -                               

TOTAL 12.803                    19.756                     
 

 

4. Clientes 
 

O saldo correspondente à rubrica de Clientes no final do exercício 2013 e 2012 apresenta a seguinte decomposição: 

 

 

CLIENTES 31-Dez-13 31-Dez-12

Clientes c/c -                        -                        

Clientes - Títulos a receber -                        -                        

Clientes factoring e outros -                        -                        

Clientes cobrança duvidosa -                        -                        

Clientes perda por imparidade acumuladas -                        -                        

TOTAL -                        -                        

Adiantamentos de Clientes -                        -                         
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5. Fornecedores 
 

O saldo correspondente à rubrica de Fornecedores no final do exercício 2013 e 2012 apresenta a seguinte 

decomposição: 

 

FORNECEDORES 31-Dez-13 31-Dez-12

Fornecedores conta corrente 105.417                 12.513                   

Fornecedores títulos a pagar -                         -                         

Fornecedores confirming e outros -                         -                         

Fornecedores facturas em recepção e conferência -                         -                         

Fornecedores perdas por imparidade acumuladas -                         -                         

TOTAL 105.417                12.513                  

Adiantamentos a fornecedores -                         -                          
 

 

As dívidas a fornecedores são: 

 

 

 

Limocos 93714,07€ 

Odraude, Lda 213,15€ 

Estúdio 02, Lda 11490,00€ 

Total 105.417,22€ 

 

 

6. Estado e outros entes públicos 
 

Em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no ativo e no passivo, apresentava os 

seguintes saldos: 

 

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 31-Dez-13 31-Dez-12

Ativo 22.199                    10                           

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) -                               10                            

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) -                               -                               

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 22.199                      -                               

Segurança social -                               -                               

Outros impostos e taxas -                               -                               

Passivo (2.416)                     -                              

Imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) -                               -                               

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) (648)                         -                               

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) -                               -                               

Segurança social (1.768)                      -                               

Outros impostos e taxas -                               -                               

TOTAL 19.782                    10                            
 

 

Foi pedido o reembolso de IVA no montante de 22.199,00€ à Administração Fiscal. 
 

 
A entidade não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, à Segurança Social, nem a qualquer outra 

entidade pública. 
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7. Ativos Fixos Tangíveis 
 

A seguinte tabela evidencia a movimentação nos ativos fixos tangíveis de 2013 e 2012. 

 

Saldo em Aquisições Abates Saldo em

1-Jan-12  Dotações  Transf. Revaloriz. 31-Dez-12

Ativo bruto

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções -                -                -                -                -                

   Equipamento básico -                -                -                -                -                

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                -                -                -                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

   Investimentos em curso -                -                -                -                -                

Total do ativo bruto -                -                -                -                -                

Depreciações acumuladas

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções -                -                -                -                -                

   Equipamento básico -                -                -                -                -                

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                -                -                -                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

Total de depreciações acumuladas -                -                -                -                -                

Total do ativo líquido -                -                -                -                -                

31 de Dezembro de 2012

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

 
 

Saldo em Aquisições Abates Saldo em

1-Jan-13  Dotações  Transf. Revaloriz. 31-Dez-13

Ativo bruto

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções 216.328         -                -                216.328         

   Equipamento básico -                3.041             -                3.041             

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                -                -                -                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

   Investimentos em curso -                96.516           -                -                96.516           

Total do ativo bruto 216.328         99.557           -                -                315.885         

Depreciações acumuladas

   Terrenos e recursos naturais -                -                -                -                -                

   Edifícios e outras construções (216.328)        -                -                -                (216.328)        

   Equipamento básico (3.041)            -                -                (3.041)            

   Equipamento de transporte -                -                -                -                -                

   Equipamento administrativo -                -                -                -                -                

   Equipamento biológico -                -                -                -                -                

   Outros ativos fixos tangíveis -                -                -                -                -                

Total de depreciações acumuladas (216.328)        (3.041)            -                -                (219.369)        

Total do ativo líquido (0)                   96.516           -                -                96.516           

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

 
 

 AS OBRAS EM CURSO ASCENDERAM A 96.515,50€. 
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8. Existência de negócios entre a entidade e a direção. 
 

Não existem negócios deste tipo entre a entidade e os seus legais representantes. 

 

9. Proposta de aplicação de resultados 
 

A gerência propõe que o resultado líquido do exercício, seja transferido para resultados transitados. 

 

 

10.  Agradecimentos 
 

A direção aproveita para agradecer a colaboração prestada por todos os colaboradores, associados, fornecedores, 

instituições bancárias e demais entidades que com ela se relacionaram. 

 

 

 

Alvaiázere, 16 de setembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Órgão Diretivo 
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A N E X O S 
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1. BALANÇO 
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2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS  
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3. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 



 

 

 Página 22 
 

4. PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

 


