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INTRODUÇÃO 

 

O Relatório e Contas da AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego, evidencia a 

atuação da entidade na prossecução dos objetivos definidos para responder à implementação das atividades 

estabelecidas em sede de Plano de Atividades para 2017. 

 

As atividades desenvolvidas tiveram em conta critérios de eficiência e eficácia, tendo em vista a boa execução 

das atividades programadas. A apresentação das atividades realizadas, dos pontos de vista quantitativo e 

qualitativo, é realizada sob a forma de “projetos” uma vez que é considerada como a que apresenta melhor 

explicitação dos resultados alcançados. 

 

Os resultados apresentados, correspondem globalmente às expetativas de desempenho definidas no inicio do 

ano, refletindo uma organização estável e adequada aos desafios do desenvolvimento local. 

 

 

O Presidente da Direção 

 

 

(Rui Manuel Leal Marqueiro) 
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2017: FACTOS RELEVANTES 
 

Em acordo com o estabelecido no Plano de Atividades e Orçamento 2017 durante o ano foram globalmente 

prosseguidos os seguintes objetivos: 

Objetivos 

 

Objetivo 1. 

Considera-se que o “nível de satisfação das/os utilizadoras/es e das/os parceiras/os” é adequado 

dado não se terem verificado registos de não satisfação. 

Garantir o nível de satisfação das/os utilizadoras/es e das/os principais parceiras/os assegurando 

que os registos de não satisfação sejam reduzidos. 

 

Objetivo 2. 

Os projetos previstos para o ano de 2017 foram globalmente executados de acordo com o 

programado ainda que condicionados pela criação de condições necessárias à sua 

implementação.  

Implementar os projetos de desenvolvimento aprovados, garantindo a execução dos projetos 

refletidos em Plano de Atividades e outros que venham a ser aprovados. 

 

Objetivo 3. 

O trabalho neste domínio é importante para estruturar um conjunto de candidaturas, com 

temáticas e abrangências diversas que permitem perspetivar intervenções complementares 

contribuindo ainda para a sustentabilidade da ação da AD ELO em prol do desenvolvimento do 

território. Durante o ano de 2017, importa destacar o envolvimento em processos de 

candidatura no âmbito do INTERREG e de novos projetos de cooperação transnacional. 

Preparar novos processos de candidatura aos apoios disponíveis. 

 

Objetivo 4. 

Este objetivo foi alcançado através das respostas sociais disponibilizadas pelo Centro 

Comunitário do Canedo. Em paralelo regista-se o trabalho desenvolvido no âmbito dos CLDS 3G: 

Cantanhede 3G – Intervir, Interagir e Incluir e iMontemor 3G Inclusão, Inovação, Interação e 

Investimento. 

Adaptar as respostas sociais à comunidade. 

 

Objetivo 5. 

A realização de projetos abrangentes territorialmente e com forte visibilidade manteve-se 

contribuindo para uma maior afirmação institucional. Adicionalmente foi realizado um trabalho 

junto dos media para projetar o nome e a notoriedade da AD ELO no quadro regional. 

Consolidar a abrangência territorial. 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELATÓRIO E CONTAS 2017 

 

IMP01.0.09-3  Página 4 

Destacaram-se alguns domínios de intervenção que são apresentados sucintamente: 

Domínios de intervenção 

 

Desenvolvimento Económico 

O desenvolvimento económico continuou a merecer grande atenção. Os instrumentos de intervenção neste 

domínio passaram sobretudo pela implementação dos DLBC Rural e Costeiro e a participação em feiras. O 

trabalho realizado continuou a possibilitar a emergência e consolidação de iniciativas empresariais ligadas a 

valores e potencialidades do território. Assim, podemos concluir que a AD ELO continua a contribuir de forma 

positiva para o reforço da empregabilidade no território. 

Desenvolvimento Social 

Neste domínio verificou-se um trabalho que correspondeu sobretudo à realização de atividades em torno do 

Centro Comunitário do Canedo. Procurou-se atingir efeitos de grande complementaridade ao cruzar níveis de 

intervenção como: auxílio na procura de emprego, formação pessoal e profissional, desenvolvimento 

comunitário, entre outros. Importa ainda destacar o aumento das respostas que o Centro Comunitário 

proporciona. Ainda no domínio social foi dada continuidade aos projetos CLDS “Cantanhede 3G – Intervir, 

Integrar e Incluir” e CLDS “iMontemor 3G Inclusão, Inovação, Interação e Investimento”. 

Desenvolvimento Cultural 

A dinamização cultural foi na prática alcançada através da realização de ações dirigidas a públicos diversos e 

faixas etárias diferenciadas. As formas de abordagem foram variadas incluindo: jogos, artes plásticas, convívios 

para a comunidade e jovens, visitas lúdico pedagógicas, entre outras. Os instrumentos privilegiados para este 

trabalho foram proporcionados pelo Centro Comunitário do Canedo e projetos CLDS 3G. 

Organização Interna/Externa 

A AD ELO procurou, neste domínio, proceder a novos ajustamentos na estrutura e funcionamento 

proporcionadores de uma resposta mais eficaz. Este propósito levou à realização de intervenções sobretudo 

aos níveis da formação. As atividades realizadas ao longo do ano de 2017 foram acompanhadas de forma 

estreita pelas/os associadas/os, instituições, particulares e comunidade em geral na procura de bases, formais 

e informais, de entendimento para a implementação do Plano de Atividades. Esta estratégia de atuação 

assenta no pressuposto de que o desenvolvimento local é algo que se constrói coletivamente estabelecendo 

parcerias e promovendo sinergias. 

Cooperação 

A cooperação voltou a ser objeto de atenção através da dinamização de parcerias para, de forma conjunta, 

empreender ações que implicam esforços financeiros significativos e uma escala alargada. A realização de 

candidaturas envolvendo numerosos parceiros, para alcançar objetivos comuns, constituiu o elemento de maior 

destaque. 

TIC’s 

Por forma a garantir a boa operacionalização e eficiência dos sistemas de gestão foi continuada a otimização 

das novas tecnologias de informação, para de uma forma mais eficaz dar resposta ao crescendo de 

solicitações. 
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A fase mais visível deste trabalho correspondeu à atualização do site da AD ELO no sentido de este se 

constituir como uma ferramenta na atividade da instituição. 

Candidaturas 

Domínio sempre em destaque é a realização de candidaturas. O trabalho produzido neste âmbito constituiu 

uma aposta estratégica no sentido de possibilitar intervenções de largo alcance, bem como de proporcionar 

meios financeiros necessários ao regular funcionamento da instituição. O ano de 2017 revelou-se condicionado 

nesta matéria dado que foram reduzidos os programas/enquadramentos para novas candidaturas. Apesar 

desta limitação foram realizadas candidaturas no âmbito do INTERREG e do apoio ao emprego. 

Sustentabilidade Financeira 

No domínio financeiro, apesar das dificuldades relacionadas com as disponibilidades de tesouraria, e em termos 

contabilísticos globais, a AD ELO manteve um equilíbrio que permitiu assegurar o normal funcionamento da 

estrutura e das atividades. É de salientar que o resultado líquido foi ligeiramente positivo. 

Formação e Qualificação da Equipa 

Às/Aos colaboradoras/es da AD ELO foram proporcionados os incentivos e condições para a frequência de 

ações de formação, internas e externas, facilitadoras de um melhor desempenho profissional. O maior alcance 

deste domínio ficou condicionado pelos custos inerentes à participação em mais ações de formação. As ações 

de formação incidiram sobretudo na Implementação e Acompanhamento de Projetos, Portugal 2020 e 

Contratação Pública e Ferramentas de Análise a Candidaturas. 

Participações 

A AD ELO continuou ao longo do ano a defender os seus interesses através do envolvimento em entidades que 

contribuem para o alcance dos objetivos da instituição.  

  



RELATÓRIO
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ATIVIDADES DE 2017: RESUMO 
1 - PROJETOS/PROGRAMAS 
 

1.1 - PORTUGAL 2020 - DLBC/RURAL LEADER AD ELO 
 

Caraterização 

A Assembleia Geral da AD ELO, enquanto órgão onde estão representados todos os associados, designou a AD 

ELO como Entidade Gestora para a implementação de uma estratégia de Desenvolvimento Local (EDL) 

integrada no instrumento regulamentar Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC) previsto no 

“Portugal 2020”.  

O processo de candidatura, entregue e aprovado em 2015, permitiu o reconhecimento da AD ELO enquanto 

Grupo de Ação Local (GAL) responsável pela implementação do DLBC/Rural (focalização rural) num Território 

de Intervenção (TI) que corresponde à totalidade das freguesias dos Concelhos de Cantanhede, Mira, 

Mealhada, Montemor-o-Velho e Penacova e freguesias rurais do concelho da Figueira da Foz. 

Assim, e após a aprovação de EDL foi iniciado o processo de implementação dos apoios no território que 

decorrerá até 2020. 

 

Objetivos 

A AD ELO definiu como prioridade no âmbito da sua EDL os seguintes objetivos estratégicos: 

A. Contribuir para a criação sustentável de emprego e de uma cultura empresarial de base local 

B. Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços 

de identidade local 

C. Fomentar o acesso da população a serviços básicos de proximidade locais 

D. Contribuir para ao aumento e consolidação das competências locais 

 
Sendo objetivos estratégicos orientarão as intervenções que se pretendem apoiar que, de uma forma mais 

operacional, se estruturarão em objetivos específicos e operacionais enquadráveis nos diversos programas 

financiadores e num plano operacional. 
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1.1 - PORTUGAL 2020 - DLBC/ RURAL LEADER AD ELO 
(CONTINUAÇÃO) 
 
Ações Desenvolvidas 

No ano de 2017, a atividade desenvolvida para a implementação do DLBC/RURAL LEADER AD ELO dividiu-se 

em duas linhas de orientação principais, em que num primeiro momento, as ações circunscreveram-se ao 

arranque da implementação das ações e num segundo período a orientação principal análise e decisão das 

candidaturas. 

No 2º semestre do ano de 2017 foi dado inicio à análise do 1º pedido a pagamento do apoio aprovado. 

A 31 de Dezembro de 2017 estavam aprovados um investimento de 2.814.924,84 € correspondente a 

1.365.996,28 €  de Despesa pública. Ao nível da execução financeira dos projetos aprovados, a 31/12/2017 

estava liquidado o montante de Despesa Pública de 337.328€ correspondendo a um valor de investimento 

elegível de 701.770€. 

. 

 

Integrado no DLBC/Rural foi aberto o 1º Concurso SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao 

Emprego estendeu-se em 3 fases de apresentação de candidaturas. A 31/12/2017 e estando concluídas as 3 

fases registou-se a entrada de 71 projetos correspondendo a um investimento total de 2.893,432€ na vertente 

FEDER. Na mesma data a 1ª fase de candidaturas encontrava-se encerrada com decisão final do GAL 

correspondendo à aprovação de 8 candidaturas (245.643,96€ FEDER) sendo que o montante de investimento 

era de 614.037,80€ e pressupõe a criação de 30 Postos de trabalho. 
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1.2 - PORTUGAL 2020 - DLBC/COSTEIRO MONDEGO MAR 
 

Caraterização 

A Assembleia Geral de Parceiros do GAL Pescas Mondego Mar, enquanto órgão de representação de todos os 

parceiros, deliberou que a AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Mondego assumisse o 

papel de Parceiro Gestor, do Grupo de Ação Local (GAL) Pescas Mondego Mar enquadrado pelo instrumento 

regulamentar Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC), na focalização DLBC - Costeiro. 

O processo de candidatura, entregue e aprovado em 2015, permitiu o reconhecimento da AD ELO enquanto 

Parceiro Gestor do GAL PESCAS Mondego Mar responsável pela implementação do DLBC/Costeiro num 

Território de Intervenção (TI) que corresponde às freguesias litorâneas dos Concelhos de Cantanhede, Figueira 

da Foz, Mira e Montemor-o-Velho.  

Assim, e após a aprovação de EDL teve inicio o processo de implementação dos apoios no território que 

decorrerá até 2020. 

Objetivos 

O GAL Pescas Mondego Mar definiu como prioridade no âmbito da sua EDL os seguintes objetivos estratégicos: 

• Contribuir para a criação sustentável de emprego e de uma cultura empresarial de base local 

• Promover a gestão sustentável do território valorizando os recursos endógenos e fortalecendo laços de 

identidade local 

• Fomentar o acesso da população a serviços básicos de proximidade locais 

• Contribuir para ao aumento e consolidação das competências locais 

 
Sendo objetivos estratégicos orientarão as intervenções que se pretendem apoiar que, de uma forma mais 

operacional, se estruturarão em objetivos específicos e operacionais enquadráveis nos diversos programas 

financiadores e num plano operacional. A intervenção a realizar encontra-se refletida no Objetivo Global 

Mondego Mar: “Valorizar e revitalizar as comunidades pesqueiras e costeiras locais, fomentando o aumento da 

competitividade e valorização dos produtos, através de um desenvolvimento sustentável baseado numa 

economia do conhecimento e inovação.” 

Ações Desenvolvidas 

A implementação do DLBC/Costeiro Mondego Mar compreendeu a realização de numerosas atividades com 

destaque para os trabalhos de preparação e divulgação de abertura de candidaturas e procedimentos 

subsequentes de análise. Importa destacar duas grandes vertentes de atuação. A primeira vertente 

compreendeu o lançamento do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), no primeiro 

semestre, possibilitando disponibilizar apoios até ao final do ano. 

O 1º Concurso SI2E – Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego estendeu-se em 3 fases de 

apresentação de candidaturas. A 31/12/2017 e estando concluídas as 3 fases registou-se a entrada de 34 

projetos correspondendo a um investimento total de 2.458,409€ na vertente FEDER. Na mesma data a 1ª fase 

de candidaturas encontrava-se encerrada com decisão final do GAL correspondendo à aprovação de 8 

candidaturas (184.203,81€ FEDER) sendo que o montante de investimento era de 515.403,08€ e pressupõe a 

criação de 17 Postos de trabalho. 
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A segunda vertente compreendeu a abertura de Período de Apresentação de Candidaturas com os apoios do 

PO MAR2020, no segundo semestre. 

As tipologias lançadas a concurso foram: 

1 – Inovação em Espaço Marítimo 01/2017 que registou a entrada de 2 candidaturas com um investimento 

total de 537.525,79€, considerando uma despesa FEAMP de 419.538,81€, montante superior à dotação 

disponível no anúncio (144.000,00€); 

5 – Reforço da Competitividade da Pesca 02/2017 que registou a entrada de 1 candidatura com um 

investimento total de 490.481,45€ para uma Despesa Pública de 199.387,57€. A candidatura recebida não 

ultrapassou a verba de despesa pública disponibilizada no concurso (324.000,00€). 

6 – Reforço da Competitividade do Turismo 03/2017 que registou a entrada de 3 candidaturas com um 

investimento total de 509.941,04€ para uma Despesa Pública de 235.428,37€. As candidaturas recebidas não 

ultrapassam a verba da Despesa Pública disponibilizada no concurso (641.020,00€). 

As candidaturas recebidas aguardam que a AG MAR2020 crie as ferramentas/enquadramento necessários à sua 

análise. 

Assumiu ainda especial relevância as atividades de envolvimento com a rede de parceiros dos GAL Pescas do 

Continente, e da articulação/representação do GAL junto das Autoridades de Gestão (MAR 2020 e Centro 

2020). 
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1.3 - CENTRO COMUNITÁRIO DO CANEDO  
 
Caraterização 

A AD ELO continuou no ano de 2017 a proceder à implementação de um conjunto de ações de apoio e 

desenvolvimento social destinado à população local. O figurino destas ações encontrou-se regulado pelos 

“Acordos de Cooperação” assinados em 26 de agosto de 2004 e 20 de novembro de 2007. 
 

Objetivos 

Desenvolvimento de atividades e serviços de Promoção e Integração Social de indivíduos e famílias em 

situação de disfunção socioeconómica. 

Desenvolvimento de atividades de apoio à infância e juventude. 

• Fomentar a criação de laços comunitários; 

• Melhorar a qualidade de vida da população; 

• Integrar e apoiar os grupos desfavorecidos e em situação de risco; 

• Combater o Desemprego e Emprego Precário;  

• Apoiar e integrar Crianças, Adolescentes e Idosos; 

• Estimular nas Criança/Jovens o desenvolvimento intelectual e motor. 
 

Ações Desenvolvidas 

As ações realizadas em torno da figura do Centro Comunitário compreenderam o funcionamento da estrutura, 

visando assim o desenvolvimento social da freguesia da Pampilhosa, através da concretização de diversas 

ações, com destaque para as previstas nos Acordos: 

a -  Atendimento/acompanhamento social: 

• Atendimento; 

• Informação e Orientação; 

• Informação social, acompanhamento e implementação das ações de inserção de famílias 

beneficiárias do Rendimento Mínimo Garantido/Rendimento Social de Inserção. 

b -  Centro de Atividades Tempos Livres (CATL): 

• Extensões de Horário e Interrupções Letivas, sem almoço. 
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1.4 - CLDS 3G - CANTANHEDE 3G - INTERVIR, INTERAGIR E INCLUIR 
 

Caraterização 

O Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (Programa CLDS) visa promover a inclusão social 

dos cidadãos, de forma multissetorial e integrada, através de ações a executar em parceria, por forma a 

combater a pobreza persistente e a exclusão social em territórios deprimidos. Este instrumento de política 

social surgiu, mais focalizado para os problemas sociais com que a sociedade portuguesa se deparou no 

período recente de ajustamento económico e financeiro. Por tal, o foco de ação dos CLDS+, ainda que tenha 

dado especial atenção aos territórios envelhecidos e aos territórios fortemente atingidos por calamidades, teve, 

então, em atenção a preocupação nuclear pelos territórios especialmente afetados pelo desemprego e com os 

territórios marcados por situações críticas de pobreza, em especial a pobreza infantil (Cantanhede foi 

caraterizado como sendo um território que se insere nesta última tipologia). 

No âmbito do “Portugal 2020” o modelo de intervenção dos CLDS passou agora a designar-se como CLDS de 

3.ª Geração (CLDS -3G), de modo a potenciar os territórios e a capacitação dos cidadãos e famílias, 

promovendo a equidade territorial, a igualdade de oportunidades e a inclusão social nas suas mais diversas 

dimensões. 

Com uma duração de 36 meses – de dezembro de 2015 a novembro de 2018 - é cofinanciado pelo Fundo 

Social Europeu (FSE). 

 

Objetivos 

• Promover a inclusão profissional e a aproximação ao mercado de trabalho, em parceria, da população 

do concelho em situação de desvantagem profissional (jovens desempregados; pessoas com 

deficiência; adultos em idade ativa desempregados; beneficiários de RSI ou de outra prestação social), 

potenciando de forma empreendedora percursos alternativos integradores, diminuindo a taxa de 

desemprego efetiva em Cantanhede; 

• Proporcionar a aquisição de competências pessoais, sociais e familiares a indivíduos e famílias, 

dotando-as de recursos que visam a sua capacitação, diminuindo as situações de dependência dos 

serviços e de isolamento em cerca de 50%, potenciando a autonomia e a melhoria da qualidade de 

vida dos destinatários diretos do presente eixo (famílias, crianças/jovens e idosos); 

• Promover a participação da comunidade e das Instituições para a melhoria da qualidade de vida, quer 

institucional, quer do tecido populacional, através da implementação de um conjunto de atividades 

que potenciam e valorizam o território concelhio. 
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1.4 - CLDS 3G - CANTANHEDE 3G - INTERVIR, INTERAGIR E INCLUIR (CONTINUAÇÃO) 
 

Ações Desenvolvidas 

EIXO 1 - EMPREGO, FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou concluam o sistema 

educativo, no sentido de desenvolver ações de favorecimento da integração profissional; 

 Atividade 6. GO - Gabinete das Oportunidade: No âmbito do “GO - Gabinete das Oportunidades” 

procedeu-se à construção de projetos de vida de jovens que tinham abandonado o sistema educativo 

(nº de destinatários: 14); 

Desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário, numa 

perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, do gosto pelo risco e que constituam uma 

primeira abordagem à atividade empresarial. 

 Atividade 7. Voltar às Origens: Foi desenvolvida uma sessão alusiva ao empreendedorismo, junto 

dos jovens do ensino secundário (nº de destinatários: 17); 

Promover a criação de circuitos de produção, divulgação e comercialização de produtos locais e/ou regionais, 

de modo a potenciar o território e a empregabilidade. 

 Atividade 8. O que é tradicional: é bom No âmbito da atividade “O que é tradicional é bom” foram 

identificadas famílias que elaboram artigos (artesanato urbano) para posterior venda como forma de 

ultrapassarem os seus constrangimentos financeiros (nº de destinatários: 41). 

 Atividade 9. Feiras em redor: No âmbito da atividade efetuou-se a divulgação de feiras e eventos 

locais e regionais, junto dos artesãos, permitindo a divulgação dos seus produtos (nº de destinatários: 

6).  

EIXO 2 - INTERVENÇÃO FAMILIAR E PARENTAL 

Estratégias genericamente aplicáveis ao nível da qualificação das Famílias, designadamente informação dos 

seus direitos de cidadania, desenvolvimento de competências dos respetivos elementos e aconselhamento em 

situação de crise; 

 Atividade 10. Ações de sensibilização: Foram desenvolvidas sessões individuais e coletivas sobre 

gestão do orçamento, dos direitos de cidadania e de higiene geral e pessoal (nº de destinatários: 132). 

Estratégias direcionadas para as crianças e jovens, promovendo estilos de vida saudáveis e de integração 

social, numa perspetiva holística e de envolvimento comunitário, nomeadamente ao nível da promoção: da 

saúde, do desporto, da cultura e da educação para uma cidadania plena; 

 Atividade 11. NOC – Na Onda Certa: Foram desenvolvidas sessões individuais e coletivas destinadas 

às crianças e jovens de modo a adquirirem métodos de estudo e de competências pessoais e sociais 

(nº de destinatários: 110);  

 Atividade 12. Férias Ativas: Foram desenvolvidas atividades lúdicas, que potenciem o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências sociais e culturais nas crianças e jovens (nº de 

destinatários: 9); 
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1.4 - CLDS 3G - CANTANHEDE 3G - INTERVIR, INTERAGIR E INCLUIR (CONTINUAÇÃO) 
 

Ações Desenvolvidas 

Estratégias direcionadas para a mediação dos conflitos familiares, particularmente no caso de famílias com 

crianças, em articulação com as equipas que intervêm com as famílias e/ou as suas crianças, promovendo a 

capacitação das famílias e a proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens; 

 Atividade 13. UAF – Unidade de Apoio à Família: No âmbito da atividade “Unidade de Apoio à 

Família” foram acompanhadas 19 famílias; 

Ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e autonomia das pessoas idosas; 

 Atividade 14. Sénior Ativo: Foram desenvolvidas 23 oficinas de jogos adaptados (matraquilhos e 

badvoleibol), dirigidas ao tecido populacional mais envelhecido (nº de destinatários: 42); 

 Atividade 15. Encontros Divertidos: Foram realizados alguns eventos nomeadamente: a visita às 

aldeias históricas de Idanha-a-Nova, o convívio avós e netos, bailarico de S. Martinho e a ação de 

sensibilização alusiva à mobilidade no domicílio (nº de destinatários: 9);  

Ações de combate à solidão e ao isolamento;  

 Atividade 16. Entre laços… menos sós: No âmbito da atividade “Entre laços… menos sós” foram 

identificados e visitados 28 idosos que vivem em situação de isolamento, promovendo-se a 

aproximação dos serviços (nº de destinatários: 39); 

Desenvolvimento de projetos de Voluntariado de proximidade 

 Atividade 17. Ao teu encontro: Início da construção de instrumentos necessários para a 

implementação de um banco de visitadores (voluntariado de proximidade) de idosos em situação de 

isolamento social. 

EIXO 3 – CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE E DAS INSTITUIÇÕES 

Desenvolvimento de ações de apoio técnico à auto-organização dos habitantes e à criação /revitalização de 

associações, designadamente de moradores, temáticas ou juvenis, através de estímulo dos grupos alvo, de 

disponibilização de espaços para guarda de material de desgaste e de apoio: 

 Atividade 18. Fóruns para a capacitação: Foram desenvolvidos dois fóruns para a capacitação 

subordinados às seguintes temáticas Envelhecimento Ativo e o Fórum Pobreza, Participação e Desafios 

(nº de destinatários: 7);. 

Desenvolvimento de instrumentos facilitadores tendo em vista a mobilidade de pessoas a serviços públicos de 

utilidade pública, a nível local, reduzindo o isolamento e a exclusão social 

 Atividade 19. Perto de Si: Desenvolveram-se ações individuais e coletivas sobre o 

funcionamento de serviços públicos. Assegurou-se a deslocação de alguns beneficiários aos 

serviços públicos, a entrevistas no âmbito da formação profissional e apoiou-se ainda no 

preenchimento de requerimentos de prestações sociais e de pedidos de isenção das taxas moderadoras 

(nº de destinatários: 438). 
 

  



 
RELATÓRIO E CONTAS 2017 

 

IMP01.0.09-3  Página 15 

1.5 - CLDS 3G - IMONTEMOR 3G INCLUSÃO, INOVAÇÃO, INTERAÇÃO E INVESTIMENTO 
 

Caracterização 

O Programa Contratos Locais de Desenvolvimento Social (Programa CLDS) visa promover a inclusão social 

dos/as cidadãos/ãs, de forma multissetorial e integrada, através de ações a executar em parceria, por forma a 

combater a pobreza persistente e a exclusão social em territórios deprimidos. No âmbito do “Portugal 2020” o 

modelo de intervenção dos CLDS passou agora a designar-se como CLDS de 3.ª Geração (CLDS -3G), de modo 

a potenciar os territórios e a capacitação dos/as cidadãos/ãs e famílias, promovendo a equidade territorial, a 

igualdade de oportunidades e a inclusão social nas suas mais diversas dimensões. 

 

Os CLDS-3G, como importante instrumento de intervenção de proximidade, são agora fortalecidos na sua base 

de atuação, realinhando-se os seus objetivos fundamentais, reforçando-se a proatividade de todos os agentes 

na busca de soluções para as diferentes problemáticas dos/as cidadãos/ãs e promovendo o crescimento 

sustentável e inclusivo dos territórios, promovendo, igualmente, a inclusão ativa das pessoas com deficiência e 

incapacidade, e de medidas de combate às situações de exclusão social, em particular à pobreza infantil, 

através de uma parceria alargada que conta com as entidades executoras: Associação Fernão Mendes Pinto 

(Eixo 1), Casa do Povo de Arazede (Eixo 2) e Santa Casa da Misericórdia de Montemor-o-Velho (Eixo 3). 

 

Com uma duração de 36 meses – de dezembro de 2015 a novembro de 2018 - é cofinanciado pelo Fundo 

Social Europeu (FSE). 

 

Objetivos 

• Até 2018, construir 650 Perfis de Integração Profissional/Qualificação, garantindo a empregabilidade 

de 20% das pessoas envolvidas. Envolver 400 Representantes do Tecido Socioeconómico concelhio na 

promoção de serviços e produtos endógenos; 

• Até 2018, 300 das pessoas destinatárias do eixo aumentam a autonomia e melhoram a qualidade de 

vida, através da capacitação e valorização de competências, numa intervenção articulada, coordenada 

e em rede; 

• Até 2018, envolver e capacitar 100 Instituições/ Associações/ Empresas e 50 Técnicos/Dirigentes para 

a auto-organização e melhoria de desempenho. Retratar a população com demência e doença mental 

para intervir e capacitar 100 cuidadores. Facilitar o acesso a serviços de utilidade pública a 150 

pessoas. 
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1.5 - CLDS 3G - IMONTEMOR 3G INCLUSÃO, INOVAÇÃO, INTERAÇÃO E INVESTIMENTO 
(CONTINUAÇÃO) 

 
Ações Desenvolvidas 

 

Todas as entidades que constituem o projeto iMontemor 3G (Programa CLDS 3G), têm efetuado um trabalho 

exímio na tentativa de honrar o Plano de Ação aprovado em sede de candidatura, num quadro de procura 

permanente de cumprimento dos requisitos. Deste modo, no decurso do ano de 2017, de forma sucinta 

consta-se que as 21 atividades executadas (das quais uma não é financiada) permitiram dar resposta às 

necessidades e potencialidades de 761 destinatários/as diretos e de 1262 destinatários/as realizados.  

 

Nas 10 atividades do Eixo 1 – Emprego, formação e qualificação, o número total de destinatários/as diretos foi 

de 390 e o número total de destinatários/as realizados de 662. No caso das 4 atividades do Eixo 2 – 

Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil, 127 e 244 foi o número total de destinatários/as 

diretos e de destinatários/as realizados, respetivamente. Por fim, o Eixo 3 – Capacitação da Comunidade e das 

Instituições, teve 244 destinatários/as diretos e 356 destinatários/as realizados nas suas 7 atividades.  

 

De sublinhar que transversalmente às ações/atividades propostas no Plano de Ação do projeto iMontemor 3G 

(Programa CLDS 3G), desde do seu início, em dezembro de 2015, que há um grande efeito de 

complementaridade expresso no cruzamento dos diferentes níveis de intervenção de cada eixo, 

independentemente da única contabilização do/a destinatário/a.  
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1.6 – CAPITEN 
 

Caraterização 

O projeto CAPITEN, apoiado pelo INTERREG - Espaço Atlântico (EA), corresponde a uma candidatura realizada 

e aprovada na sequência da participação da AD ELO no projeto NEA2 e na sua extensão NEA2+. 

Para formalizar a candidatura organizou-se uma parceria de 20 entidades de diferentes países como Portugal, 

Espanha, França, Irlanda, Escócia e Reino Unido. A coordenação dos trabalhos e a submissão da candidatura 

foi assumida pelo Chefe de Fila (Região da Bretanha). 

 

A candidatura foi aprovada em Maio de 2017 e terá uma execução durante três anos 

 

Objetivos 

A indústria náutica está avaliada em 8.900 M€ e emprega 85000 pessoas em todo o Espaço Atlântico. O 

projeto CAPITEN tem 2 objetivos principais: 

• Promover o desenvolvimento económico e o emprego através do reforço do património natural e 

cultural; 

• Criar um cluster da Náutica a fim de organizar o seu desenvolvimento concertado e coerente, 

promover a emergência de práticas inovadoras de produtos serviços reforçando a atratividade dos 

destinos e qualidade de vida dos habitantes, bem como, atrair uma nova clientela turística. 

 

As ações previstas apresentam-se agrupadas em conjuntos de atividades comuns e inovadoras divididas em 

grupos de onde se destacam: 

• Atividade 1 (Coordenação) – Esta atividade é da responsabilidade do Chefe de Fila e orienta a atuação 

dos restantes parceiros 

• Atividade 2 (Comunicação) - AD ELO participa nesta ação que contribuirá para estabelecer uma 

comunicação eficaz entre parceiros e o público alvo no território de Intervenção 

• Atividade 3 (Capitalização) – Esta atividade visa a divulgação dos resultados das intervenções 

realizadas pelos diversos parceiros constituindo um repositório de boas práticas para o setor náutico. 

• Atividade 4 (Turismo desportos náuticos e Atividades de Lazer na Costa - Inovação) – A atividade visa 

a criação de produtos e serviços inovadores. 

• Atividade 5 (Turismo desportos náuticos e Atividades de Lazer na Costa – Percurso de praia) – Esta 

atividade visa a realização de eventos de promoção e de reuniões (Workshops) para 

promover/incentivar dinâmicas locais e transnacionais. 

 

Ações Desenvolvidas 

As atividades realizadas corresponderam sobretudo à conclusão dos trabalhos relacionados com a 

apresentação da candidatura e a planificação de ações para a sua implementação. Destaca-se a realização de 

reuniões com os membros da parceria internacional e com a Autoridade Nacional responsável pelo Programa. 
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1.7 - ATIVIDADES DE ACOMPANHAMENTO/CONCLUSÃO DE PROJETOS 
 

Caraterização 

No exercício de planificação de atividades para o a ano de 2017, teve-se em conta de forma prioritária os 

projetos/candidaturas que se encontram aprovados e/ou contratualizados. 

Embora de forma residual realizaram-se ações e atividades enquadradas em programas/projetos em fase de 

conclusão que ainda durante o ano de 2017 tiveram de ser executadas, sendo no entanto reduzida ou nula a 

sua dimensão financeira. 

 

Objetivos 

A intervenção da AD ELO no âmbito desta atividade teve como objetivo principal o encerramento das 

operações, projetos e programas de forma positiva cumprindo as obrigações inerentes a cada um dos 

processos. 

 

 

Ações Desenvolvidas 

O ano de 2017 foi caraterizado pelas atividades de acompanhamento e conclusão das seguintes ações: 

• Implementação da Estratégia de Desenvolvimento Sustentável para a zona de intervenção no âmbito 

do GAC Mondego Mar (2007-2013); 

• Implementação do Eixo 3 PRODER – LEADER AD ELO. 
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2 - RELAÇÕES EXTERNAS 
 
2.1 - APOIO TÉCNICO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO  
 
Caraterização 

A constituição de uma rede de parcerias e de beneficiárias/os é um aspeto crucial quando se fala de 

desenvolvimento local/regional. 

Atenta a este facto a AD ELO continuou a desenvolver atividades junto de atores locais e regionais, 

contribuindo para apoiar iniciativas de desenvolvimento. 

 

Objetivos 

• Consolidar a atuação da AD ELO ao nível local e regional; 

• Dar resposta às necessidades e potencialidades do meio. 

 

Ações Desenvolvidas 

• Divulgação de informação, através da realização de ações de informação/sensibilização sobre 

incentivos comunitários, nacionais, regionais e locais, bem como o encaminhamento e aconselhamento 

das/os potenciais interessados junto das entidades competentes; 

• Participação em redes formais e informais; 

• Participação e apoio à realização de feiras, eventos culturais e desportivos beneficiadores da região e 

dos seus agentes; 

• Participação na EXPOFACIC/2017; 

• Presença na Fête des Vendages em Paris; 

• Missão a São Tomé e Príncipe. 
 

 

  



 
RELATÓRIO E CONTAS 2017 

 

IMP01.0.09-3  Página 20 

2.2 - COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL 

 
Caraterização 

 

A AD ELO tem tido como preocupação, ao longo dos seus anos de atividade, alargar a colaboração 

institucional, através do estabelecimento de diversos acordos de colaboração com as entidades que comungam 

os mesmos objetivos. 

 

Objetivos 
 

• Diversificar as fontes de financiamento da AD ELO; 

• Dar resposta às necessidades locais. 

 

Ações Desenvolvidas 

 

• Disponibilização de conhecimentos, bens, serviços e equipamentos. 
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2.3 - PARTICIPAÇÃO EM ENTIDADES/PARCERIAS 
 
Caraterização 

No ano de 2017 a AD ELO continuou a participar em diversas entidades. Esta participação, fruto de iniciativa 

própria ou de convite, é atualmente importante no quadro base de intervenções da AD ELO uma vez que estas 

entidades desenvolvem atividades que refletem e fortalecem os interesses da Instituição. 

 

Objetivos 

• Fortalecimento da integração da AD ELO no contexto Local, Regional, Nacional e Transnacional; 

• Criação de redes de partilha de informação. 

 

Ações Desenvolvidas 

A AD ELO realizou ao longo de todo o ano uma intervenção ativa por forma a possibilitar a realização de 

projetos comuns e a troca de informações. 

As entidades/estruturas em que a AD ELO participa são as seguintes: 

• “MINHA TERRA” -Federação Nacional das Associações de Desenvolvimento Local; 

• ABAP - Associação Beira Atlântico Parque; 

• ANADER - Associação Nacional de Agências de Desenvolvimento Regional; 

• BAIMONDE - Unipessoal, LDA; 

• EAPN –European Anti Poverty Network /Portugal; 

• PROREGIÕES - Promoção de Regiões, LDA; 

• Rede Nacional de Grupos de Ação Local de Pesca; 

• Rede Social do Concelho de Cantanhede; 

• Rede Social do Concelho de Mealhada; 

• Rede Social do Concelho de Mira; 

• Rede Social do Concelho de Montemor-o-Velho; 

• Rede Social do Concelho de Penacova; 

• Turismo Centro de Portugal. 
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3 - ATIVIDADES DE PLANEAMENTO E GESTÃO 
 
3.1 - ESTUDOS 
 
Caraterização 

Tarefa sempre inacabada é a que diz respeito à caraterização/monitorização do território de intervenção. 

A realização de caraterizações socioeconómicas, para diagnosticar os estrangulamentos e potencialidades, do 

território de intervenção, teve em vista a fundamentação de ações/projetos em curso e a desenvolver. 

Estes estudos são também imprescindíveis para a atualização e produção de análises de caráter local e regional 

subjacentes à definição das estratégias de desenvolvimento e instrução de candidaturas. 

 

Objetivos 

• Recolher informação; 

• Obter indicadores. 

Ações Desenvolvidas 

Estudos de caraterização da realidade económica, social e cultural da zona de intervenção. 
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3.2 - REALIZAÇÃO DE CANDIDATURAS 
 
Caraterização 

Atualmente é possível obter apoios através de fundos estruturais, iniciativas comunitárias e outras formas de 

financiamento. Atendendo aos montantes financeiros a disponibilizar, bem como à importância de que se 

revestem para o território de intervenção da AD ELO, foram efetuadas candidaturas aos programas que se 

revelarem de interesse para a estratégia de desenvolvimento da Associação. 

 

Objetivos 

• Consolidar a atuação da AD ELO ao nível local e regional; 

• Dar resposta às necessidades e potencialidades do meio. 

 

Ações Desenvolvidas 

A AD ELO ao longo do ano de 2017 apresentou candidaturas a diversos programas de apoio disponíveis: 

Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP: 

• Medida Estágio Emprego (candidatura (1) realizada - aprovada); 

• Medida Estimulo Emprego (candidatura (1) realizada – aguarda comunicação); 

• Medida Contrato Emprego-Inserção (candidatura (1) realizada – aprovada). 

 

Elaboração das candidaturas ao INTERREG: 

• Projeto Capiten (candidatura realizada (1) – aprovada) 

• Parceria FMT e GAL - LEADER 2020 –(PDR 2020: 20.2.2 - Assistência técnica RRN - Área 2 (Divulgação e 

informação com vista à execução do PDR 2020) 
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3.3 - PLANEAMENTO E GESTÃO DAS ATIVIDADES 
 
Caraterização 

Aos Diretores Executivos ficou ainda cometida a responsabilidade de representação, coordenação e gestão 

executiva da AD ELO, providenciando, a boa execução dos projetos aprovados. 

 

Objetivos 

Definir, sistematizar e operacionalizar as orientações estratégicas e as atividades da AD ELO. 

 

Ações Desenvolvidas 

• Rever e propor Orientações estratégicas; Política e objetivos; 

• Elaborar o Plano de Atividades e Orçamento; 

• Divulgar e comunicar o Plano de Atividades e Orçamento; 

• Identificar recursos; 

• Elaborar o Plano de Investimentos; 

• Planear e gerir os principais recursos; 

• Apresentar as linhas principais da política e objetivos da associação; 

• Avaliar a evolução de resultados; 

• Elaborar o Relatório e Contas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONTAS
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RELATÓRIO GESTÃO 2017 
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NOTAS SOBRE AS CONTAS E RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2017 

 

Submetemos à vossa apreciação o nosso Relatório, acompanhado do Balanço, da Demonstração dos 

Resultados Líquidos do exercício e demais anexos, elaborada na forma legalmente prescrita, relativa ao ano 

findo de Dezembro de 2017.  

 

A AD ELO como pessoa coletiva de direito privado sem fins lucrativos e de utilidade pública, cujo objeto 

específico é o “desenvolvimento local e regional” desfrui de uma isenção em matéria de Imposto sobre o 

Rendimento relativamente aos rendimentos dessa atividade, por se enquadrarem no âmbito dos artigos 10º e 

11º do CIRC. No entanto está obrigada à apresentação de declaração de IRC e respetivos anexos. 

 

Em matéria de IVA o conjunto de atividades específicas da AD ELO enquadra-se no âmbito do artigo 9º do 

C.I.V.A: - atividades isentas sem direito a dedução, encontrando-se atualmente enquadrada como sujeito 

passivo no regime de isenção previsto naquele artigo 9º do C.I.V.A. 

A Demonstração de Resultados do exercício apresenta um total de Proveitos no valor de 644.810,23 € e de 

gastos no valor de 642.814,59€. 

O Resultado Líquido do exercício de 2017, é um reflexo de um conjunto de medidas implantadas para a 

redução de gastos, nomeadamente em Fornecimentos e Serviços Externos em que no exercício em apreço 

apresenta um saldo de 123.650,01€ contra 144.440,44€do exercício anterior.Com estas medidas conseguiu-se 

subir o Resultado Líquido de um valor negativo no ano 2016 (-17.695,66) para um saldo positivo de 1.995,64€. 

O Balanço do exercício de 2017 apresenta um Ativo líquido Total no valor de 1.863.627,48€ e do total do 

Passivo é 1.369.469,61 €. 

A AD ELO não tem dívidas em mora perante o Estado ou quaisquer outras entidades públicas. 

A Instituição desenvolve a sua atividade dependente de projetos que condicionam o seu desempenho não 

sendo possível efetuar comparações financeiras em relação aos anos anteriores. 

O Resultado Líquido do exercício foi de 1.995,64 €, conforme Balanço e Demonstração de Resultados em 

anexos. 

Propomos que os resultados líquidos do exercício sejam levados a resultados transitados na sua totalidade 

“Conta 56”. – Resultados Transitados. 

 

Cantanhede, 14 de Março de 2018 

 

__________________________________ 

     (Contabilista Certificada nº 60198) 
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MAPA RESUMO DE RECEITAS E DESPESAS DOS PROJETOS 
 

  



PROJETOS DLBC/Rural DLBC/Costeiro CLDS 3G CLDS 3G INTERREG PDR 2020 PDR 2020 CC Canedo (CCC) CCC  AD ELO  T O T A L
DESCRIÇAO Funcionamento Funcionamento Montemor Cantanhede CAPITEN REDE LEADER 2020 Coop. Preparação Respostas Sociais Pré-Escolar GERAL    ACUMULADO

Centro Custo Analítico 9360 9386 9361 9362 9376 9369 9355 9322 9335 9311

Projeto Aprovado (Despesas) 982.247,62 € 211.395,00 € 129.299,20 € 269.168,63 € 125.653,85 € 6.069,64 € 1.723.833,94 €

Projeto Aprovado (Receitas) 982.247,62 € 211.395,00 € 129.299,20 € 269.168,63 € 94.240,39 € 6.069,64 € 1.692.420,48 €

Percentagem de Apoio 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 75,00% 100,00% 98,18%

  Custo Projeto Acumulado 329.349,38 € 236.398,14 € 77.442,17 € 176.660,28 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 144.850,47 € 0,00 € 52.015,87 € 1.016.716,31 €

Percentagem de Execução 33,53% 111,83% 59,89% 65,63% 0,00% 0,00% 58,98%

Receitas já recebidas 406.272,26 € 140.973,76 € 63.607,47 € 141.855,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 127.143,16 € 759,36 € 81.040,13 € 961.651,17 €

Saldo a Receber 575.975,36 € 70.421,24 € 65.691,73 € 127.313,60 € 94.240,39 € 6.069,64 € 0,00 € 939.711,96 €

Período de execução 2015/2022 2015/2022 2015/2018 2015/2018 2017/2019 2017/2020 2017/2020

  Despesas Acumuladas (anos anteriores) 182.428,16 € 118.198,35 € 36.935,63 € 91.166,16 € 428.728,30 €

  Despesas - 2017 146.921,22 € 118.199,79 € 40.506,54 € 85.494,12 € 1.424,78 € 491,21 € 16.654,30 € 144.850,47 € 52.015,87 € 606.558,30 €

  Custo 2017 146.921,22 € 118.199,79 € 40.506,54 € 85.494,12 € 1.424,78 € 491,21 € 16.654,30 € 144.850,47 € 0,00 € 52.015,87 € 606.558,30 €

  Custo Projeto Acumulado 329.349,38 € 236.398,14 € 77.442,17 € 176.660,28 € 1.424,78 € 491,21 € 16.654,30 € 144.850,47 € 0,00 € 52.015,87 € 1.035.286,60 €

  Subsídios UE 70.787,31 € 119.827,69 € 27.282,30 € 61.707,99 € 279.605,29 €

  Subsídios  A.C./ S.S. 7.865,24 € 21.146,07 € 4.814,53 € 10.889,63 € 114.070,02 € 158.785,49 €

  Quotas 51.900,00 € 51.900,00 €

  Outros rendimentos e Ganhos 0,00 €

  Outros rendimentos diversos 13.073,14 € 759,36 € 9.125,38 € 22.957,88 €

  Juros e rendimentos similares obtidos 20.014,75 € 20.014,75 €

Rendimentos 2017 78.652,55 € 140.973,76 € 32.096,83 € 72.597,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 127.143,16 € 759,36 € 81.040,13 € 533.263,41 €

Saldo 2017 -68.268,67 € 22.773,97 € -8.409,71 € -12.896,50 € -1.424,78 € -491,21 € -16.654,30 € -17.707,31 € 759,36 € 29.024,26 € -73.294,89 €

Rendimentos Exercícios Anteriores 327.619,71 € 0,00 € 31.510,64 € 69.257,41 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 428.387,76 €

Rendimentos Globais 406.272,26 € 140.973,76 € 63.607,47 € 141.855,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 127.143,16 € 759,36 € 81.040,13 € 961.651,17 €

Saldo Global 76.922,88 € -95.424,38 € -13.834,70 € -34.805,25 € -1.424,78 € -491,21 € -16.654,30 € -17.707,31 € 759,36 € 29.024,26 € -73.635,43 €

  Correção Exercícios Anteriores 0,00 €

  Rendimentos Diferidos -76.922,88 € -76.922,88 €

  Rendimentos Reconhecidos 95.424,38 € 13.834,70 € 34.805,25 € 1.424,78 € 491,21 € 16.654,30 € 162.634,62 €

  Resultado Analítico 2017 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -17.707,31 € 759,36 € 29.024,26 € 12.076,31 €
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
  



31.13.2017

Vendas e serviços prestados

Subsídios doações e legados à exploração

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Ajustamentos de inventários (perdas / reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

Provisões (aumentos / reduções)

Aumentos / reduções de justo valor

Outras imparidades (perdas / reversões)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e
impostos

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

RENDIMENTOS E GASTOS
PERÍODOS

2017 2016

Outros rendimentos

Outros gastos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e
impostos

Resultado antes de impostos

Resultado líquido do período

0,00

538.340,17

0,00

0,00

0,00

123.650,01

441.622,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

105.816,54

39.721,53

0,00

574.777,42

0,00

0,00

0,00

144.440,44

435.020,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114.420,01

66.082,03

43.654,29

-34.102,95 54.064,80

5.060,02 -10.410,51

653,52 2.470,56

3.717,90 9.755,71

1.995,64 -17.695,66

0,00 0,00

1.995,64 -17.695,66

Demonstração de Resultados por Naturezas  (modelo reduzido)

AD ELO-ASS.DESENV.LOCAL BAIRRADA MONDEGO

Período Findo

NOTAS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 39.162,97
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BALANÇO 
  



Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos Intangíveis

Acionistas / Sócios
Investimentos Financeiros

Ativo Corrente

Inventários
Crédtos a Receber
Estado e outros entes públicos
Diferimentos
Outros ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

167.782,37

Total do ativo

RUBRICAS

ATIVO

ANOS
2017 2016

Balanço em

0,00

0,00
40.082,99

207.865,36

0,00
0,00
0,00

921,41
1.276.509,86

378.330,85

1.655.762,12

1.863.627,48

AD ELO-ASS.DESENV.LOCAL BAIRRADA MONDEGO

31.14.2017

197.346,62
0,00

0,00
54.373,39

251.720,01

0,00
188,19

0,00
1.437,82

1.338.107,99
401.183,60

1.740.917,60

1.992.637,61

(Modelo Micro Entidades)

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVOS
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas

Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultados Transitados

Resultado líquido do período

Total dos fundos patrimoniais

PASSIVO

Provisões
Passivo não corrente

Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

Fornecedores
Passivo corrente

Estado e outros entes públicos

Outros passivos Correntes

Diferimentos

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

0,00
0,00

284.950,50

96.620,23
110.591,50

1.995,64

494.157,87

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

284.950,50

122.528,73
128.468,96

(17.695,66)

518.252,53

0,00
0,00
0,00

0,00

322,59
14.197,28

306.901,41
1.048.048,33

1.369.469,61

1.369.469,61

1.863.627,48

0,00
14.703,56

362.162,24
1.097.519,28

1.474.385,08

1.474.385,08

1.992.637,61

NOTAS

-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-

-

-
-
-
-
-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

  



 

Anexo 2017 
 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

1.1. AD ELO – Associação de Desenvolvimento Local da Bairrada e Baixo Mondego 

1.2. Rua António Lima Fragoso, nº 22, 3060-216 CANTANHEDE 

1.3. Natureza da atividade: Desenvolvimento local e regional integrado através de uma 

dinamização socioeconómica e cultural mediante o apoio de atividades produtivas e 

prestação de serviços nos domínios de formação profissional, dos recursos humanos, 

da difusão da informação, animação local. Medição entre entidades, apoio técnico e 

avaliação de ações. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Em 2017, as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das 

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

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

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

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

 

• Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF) 

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

Março; 

• Código de Contas (CC) - Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março; 

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

• Normas Interpretativas (NI). 
 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na Elaboração das Demonstrações 

Financeiras foram as seguintes: 

 

3.1. Bases de Apresentação 
 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Preparação 

das Demonstrações Financeiras (BADF). 



 

3.1.1 Continuidade 
 

No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e 

as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com a sua 

atividade. Da avaliação resultou que a atividade tem condições de prosseguir presumindo-se a 

sua continuidade. 

 
 

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica) 
 

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

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

conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo 

registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com as 

quais se relacionem. 

 

3.1.3 Consistência da Apresentação 
 

As demonstrações financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando 

ocorrem alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas 

e justificadas neste anexo. Desta forma, é proporcionada informação mais fiável e relevante 

para os utentes. 

 

3.1.4 Materialidade e Agregação 
 

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

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

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

demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para 

justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser 

materialmente relevante para que sejam discriminadas nas notas deste anexo. 

As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transações 

ou outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou 

função. A fase final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados 

condensados e classificados que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração 

dos resultados, na demonstração de alterações no capital próprio e na demonstração de fluxos 

de caixa ou no anexo. 

 

 



 

3.1.5 Compensação 
 

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados exceto quando tal 

for exigido ou permitido por uma NCRF - ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando 

em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume 

concedidos pela Entidade. A Entidade empreende, no decurso das suas atividades ordinárias, 

outras transações que não geram rédito mas que são inerentes às principais atividades que o 

geram. Os resultados de tais transações são apresentados, quando esta apresentação reflita a 

substância da transação ou outro acontecimento, compensando qualquer rendimento com os 

gastos relacionados resultantes da mesma transação. 

Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transações semelhantes são relatados numa 

base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e perdas 

provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos e perdas são 

relatados separadamente se forem materialmente relevantes. 

 
 

3.1.6 Informação Comparativa 
 

A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias 

relatadas nas demonstrações financeiras. 

A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e descritiva quando é 

relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período corrente, a 

menos que uma NCRF o permita ou exija de outra forma. 

A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos 

anteriores que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente. 

A comparabilidade da informação inter-períodos é continuamente objeto de aperfeiçoamento 

com o intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo-lhes 

tomar decisões económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades 

de previsão. 



 

3.2.  Políticas de reconhecimento e Mensuração 
 

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis 
 

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual 

inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias 

para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma 

pretendida e, quando aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção 

dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a 

Entidade espera vir a incorrer. 

Nas ESNL existem bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito em que o custo pode 

ser desconhecido. Neste caso, os bens são mensurados ao seu Justo Valor, ao valor pelo qual 

se encontram segurados, ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade. A quantia assim 

apurada corresponderá ao seu custo considerado para efeitos de mensuração. 

A ESNL deve aplicar o método do custo. 

Nos casos em que existam diferenças significativas entre a quantia escriturada segundo o 

modelo do custo e seu justo valor dos ativos, a entidade poderá utilizar alternativamente o 

modelo da revalorização. 

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no capital próprio como 

excedente de revalorização, exceto se o mesmo reverter num decréscimo previamente 

reconhecido em resultados, caso em que tal aumento é igualmente reconhecido em 

resultados. Diminuições resultantes das revalorizações são registadas diretamente em 

excedentes de revalorização até à concorrência de qualquer saldo credor remanescente do 

excedente de revalorização do mesmo ativo. Qualquer excesso das diminuições relativamente 

a esse saldo credor remanescente é diretamente reconhecido em resultados. Quando o ativo 

revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído no capital próprio 

associado ao ativo não é reclassificado para resultados, sendo transferido para resultados 

transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são revalorizados. 

Os ativos fixos tangíveis são apresentados pelo respetivo valor líquido de depreciações 

acumuladas e eventuais perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de 

ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida 

útil estimado para cada grupo de bens. 



 

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são as constantes do Decreto- 

Regulamentar nº 25/2009, embora sejam revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a 

estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis de 

gerar benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que 

são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado 

como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transação ou a receber e a 

quantia escriturada do ativo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o abate 

ou a alienação. 

 
 

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

escriturada no início e no fim do período de 2017, mostrando as adições, os abates e 

alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o 

seguinte quadro: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

No exercício 2017, as depreciações dos ativos fixos tangíveis foram calculadas pelas taxas mínimas, com 
exceção dos edifícios e outras construções que foram depreciadas às taxas máximas. 
 
 
  
 

Ativos Fixos Tangiveis Saldo Inicial Aquisições/Dotações Abates/Transferências Saldo final
Terrenos e Recursos naturais 9.812,81 € 0,00 € 0,00 € 9.812,81 €
Edif. e outras construções 625.323,38 € 0,00 € 0,00 € 625.323,38 €
Equipamento básico 20.376,96 € 0,00 € 0,00 € 20.376,96 €
Equipamento de transporte 145.097,59 € 0,00 € 0,00 € 145.097,59 €
Equipamento administrativo 104.784,53 € 4.538,70 € 0,00 € 109.323,23 €
Outros Ativos fixos tangíveis 247.285,91 € 0,00 € 0,00 € 247.285,91 €

1.152.681,18 € 4.538,70 € 0,00 € 1.157.219,88 €

Depreciações Acumuladas Saldo Inicial Reforço Abates/Transferências Saldo final
Terrenos e Recursos Naturais 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Edifício e outras construções 470.928,84 € 27.500,49 € 0,00 € 498.429,33 €
Equip. básico 19.516,43 € 143,55 € 0,00 € 19.659,98 €
Equip. de transp. 137.785,09 € 1.218,75 € 0,00 € 139.003,84 €
Equip. administrativo 98.308,42 € 2.604,24 € 0,00 € 100.912,66 €
Outros Ativos fixos tangíveis 228.795,78 € 2.635,92 € 0,00 € 231.431,70 €

955.334,56 € 34.102,95 € 0,00 € 989.437,51 €
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3.2.2 ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

Os ativos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por 

imparidade acumuladas, sendo os dispêndios com atividades de pesquisa reconhecidos como 

gastos no período em que são incorridos. 

As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil 

estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos 

intangíveis são as constantes no Decreto - Regulamentar nº 25/2009, embora sejam revistos 

anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração 

dos resultados prospectivamente. 

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida 

útil indefinida não são amortizados, sendo sujeitos a testes de imparidade com uma 

periodicidade anual, ou então sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar 

em imparidade. 

Não é permitida a adoção do modelo de revalorização para ativos intangíveis. 
 
 
 

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS: 
 

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas 

contabilísticas. 

5. LOCAÇÃO FINANCEIRA 

Nada a registar. 

 
6. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 

 
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos 

como gastos à medida que são incorridos. 

 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos 

à medida que são incorridos, e compreendem juros, impostos e outras despesas conexas. 

Contudo, os encargos financeiros que sejam directamente atribuíveis à aquisição, construção 

ou produção de um ativo são incluídos no custo desse ativo, se for provável a obtenção de 

benefícios económicos futuros para a entidade e se forem fiavelmente mensurados. 

Os encargos relacionados com contas correntes caucionadas são reconhecidas como gastos na 

data da ocorrência. 
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DESCRIÇÃO VALOR CORRENTE NÃO CORRENTE TOTAL JUROS 
Instituições Crédito 109.000,00 € 0,00€ 

  
0,00 € 0,00 € 

Locações Financeiras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Outros 

 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.719,90€ 
Contas Bancárias 18.536,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Financiamentos obtidos 127.536,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 

7. INVENTÁRIOS 
 

Nada a registar. 

8. RECONHECIMENTO DO RÉDITO 
 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação 

de serviços decorrentes da atividade normal da Entidade. 

O rédito proveniente da venda de bens é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as 

condições seguintes: 

- A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da 

propriedade dos bens; 

- A entidade não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente 

associado com a posse, nem o controlo efetivo dos bens vendidos; 

- A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada; 

- Seja provável que os contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras 

da entidade e associados com a transação fluam para a atividade; e 

- Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente 

mensurados. 

Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja 

quando incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre-se 

do método da percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de 

determinar fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço. 

Os juros e os royalties recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, 

tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à 

maturidade. 

Os dividendos são reconhecidos como outros ganhos e perdas líquidos quando existe o direito 

de os receber. 

O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as 

contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia 

as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da 

transação e a especificidade de cada acordo. Rédito (juros) em 2017: 653,52 €. 
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9. PROVISÕES 
 

São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou 

construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação 

dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser 

razoavelmente estimado. 

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na 

data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada 

tendo em consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a refletirem a melhor 

estimativa a essa data. 

As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas 

como provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das 

disposições de um contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não 

sejam possíveis de evitar, os quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo. 

As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como 

provisão de acordo com a obrigação relacionada. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo 

divulgados sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios 

económicos não seja remota. Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações 

financeiras, sendo divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo 

económico futuro de recursos. 

 

10. SUBSÍDIOS 
 

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a 

Entidade irá cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser 

recebidos. 

Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de ativos não correntes são 

inicialmente reconhecidos no capital próprio, sendo subsequentemente imputados numa base 

sistemática (proporcionalmente às amortizações dos ativos subjacentes) como rendimentos do 

período durante as vidas úteis dos ativos com os quais se relacionam. 

Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de 

uma forma sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é 

suposto compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já 

incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do 

período em que se tornam recebíveis. 
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11. TRANSAÇÕES E SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA 
 

As demonstrações financeiras da Entidade são apresentadas em euros, sendo o euro a moeda 

funcional e de apresentação. 

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Entidade) são 

registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato, as quantias 

escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são atualizadas às 

taxas de câmbio dessa data. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao 

justo valor denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio das datas 

em que os respetivos justos valores foram determinados. As quantias escrituradas dos itens 

não monetários registados ao custo histórico denominados em moeda estrangeira não são 

atualizadas. 

Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos ou recebimentos das transações 

bem como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos ativos e passivos 

monetários, denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração dos 

resultados em função da sua natureza (operacional, investimento e financiamento) no período 

em que são geradas. 

 
12. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

 
O tratamento contabilístico dos impostos sobre o rendimento é, salvo disposição específica, o 

método do imposto a pagar. 

Para as finalidades deste capítulo, o termo “impostos sobre o rendimento” inclui todos os 

impostos baseados em lucros tributáveis incluindo as tributações autónomas, que sejam 

devidos em qualquer jurisdição fiscal. 

Os impostos correntes para períodos correntes e anteriores devem, na medida em que não 

estejam pagos, ser reconhecidos como passivos. Se a quantia já paga com respeito a períodos 

correntes e anteriores exceder a quantia devida para esses períodos, o excesso deve ser 

reconhecido como um ativo. 

Os passivos (ativos) por impostos correntes dos períodos correntes e anteriores devem ser 

mensurados pela quantia que se espera que seja paga (recuperada de) às autoridades fiscais, 

usando as taxas fiscais (e leis fiscais) aprovadas à data do balanço. 



 

A contabilização dos efeitos de impostos correntes de uma transação ou de outro 

acontecimento é consistente com a contabilização da transação ou do próprio acontecimento. 

Assim, relativamente, a transações e outros acontecimentos reconhecidos nos resultados, 

qualquer efeito fiscal relacionado também é reconhecido nos resultados. 

No que diz respeito a transações e outros acontecimentos reconhecidos diretamente no Fundo 

patrimonial, qualquer efeito fiscal relacionado também é reconhecido diretamente no Fundo 

patrimonial, caso em que o imposto corrente deve ser debitado ou creditado diretamente 

nessa rubrica. 

Uma entidade deve compensar ativos por impostos correntes e passivos por impostos 

correntes nas suas demonstrações financeiras se, e somente se, a entidade: 

a) Tiver um direito legalmente executável para compensar quantias reconhecidas; e 

b) Pretender liquidar numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar simultaneamente o 

passivo. 

O gasto (rendimento) de impostos relacionado com o resultado de atividades ordinárias deve 

ser apresentado na face da demonstração dos resultados. 

A entidade está isenta do Imposto sobre o Rendimento conforme o prescrito no artigo 10º, nº 

1, alínea b) do Código do Imposto sobre Rendimento. 

 
13. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 
 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna 

parte das correspondentes disposições contratuais. 

Os ativos e passivos financeiros encontram-se mensurados ao custo, custo amortizado ou ao 

justo valor. 

a) Custo amortizado: estão os ativos e passivos financeiros que apresentem as seguintes 

características: 

i) Sejam á vista ou tenham uma maturidade definida; 

ii) Tenham associado um retorno fixo ou determinado; 

iii) Não sejam ou incorporem um instrumento financeiro derivado. 

O custo amortizado é determinado através do método do juro efetivo. O juro efetivo é 

calculado através da taxa que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros 

estimados durante a vida esperada do instrumento financeiro na quantia líquida escriturada do 

ativo ou passivo financeiro (taxa de juro efetiva). 



 

Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros: 

- Clientes e outras dívidas de terceiros (deduzido de perdas por imparidade); 

- Outros ativos financeiros (deduzidos de eventuais imparidades); 

- Contratos para conceder empréstimos (deduzidos de eventuais perdas por imparidade). 

- Caixa e depósitos bancários (vencíveis a menos de 3 meses); 

Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros: 

- Fornecedores e outras dívidas de terceiros; 

- Financiamentos obtidos (as despesas incorridas bem como encargos com juros são 

reconhecidas pelo método do juro efetivo em resultados do período ao longo do período de 

vida desses financiamentos. As referidas despesas incorridas, enquanto não estiverem 

reconhecidas, são apresentadas a deduzir à rubrica de financiamentos obtidos”); 

- Outros passivos financeiros 

- Contratos para contrair empréstimos. 

b) Ao justo valor: estão os ativos e passivos financeiros não incluídos nas categorias do “custo” 

ou “custo amortizado”, sendo que as variações no respetivo justo valor são registadas em 

resultados como perdas por reduções de justo valor e ganhos por aumentos de justo valor. 

Estão incluídos nesta categoria os seguintes ativos financeiros: 

- Participações financeiras em entidades que não sejam subsidiárias, empresas conjuntamente 

controladas e associadas (excepto quando se tratam de empresas cujas ações não estão 

cotadas na bolsa, neste caso, não se podendo determinar com fiabilidade o justo valor, as 

mesmas são mensuradas ao custo deduzido de eventuais perdas por imparidade) - Ativos e 

passivos financeiros detidos para negociação (São adquiridos ou incorridos essencialmente 

com a finalidade de venda ou liquidação no curto prazo ou pertençam a uma carteira de 

instrumentos financeiros e apresentem evidência de terem recentemente proporcionado 

lucros reais. Incluem-se por definição nesta rubrica os instrumentos financeiros derivados). 

 
- Outros ativos ou passivos financeiros que por definição sejam considerados nesta rubrica. 

Os ativos financeiros incluídos nas categorias do “custo” ou “custo amortizado” são sujeitos a 

testes de imparidade em cada data de relato. Tais ativos financeiros encontram-se em 

imparidade quando existe uma evidência objetiva de que, em resultado de um ou mais 

acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento inicial, os seus fluxos de caixa futuros 

estimados são afetados. 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, a perda por imparidade a 

reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e o valor presente na 

data de relato dos novos fluxos de caixa futuros estimados descontados à respetiva taxa de juro 

efetiva original. 

Para os ativos financeiros mensurados ao custo, a perda por imparidade a reconhecer 



 

corresponde à diferença entre a quantia escriturada do ativo e a melhor estimativa do justo 

valor do ativo na data de relato. 

As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no 

período em que são determinadas. 

Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal diminuição pode ser 

objetivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o reconhecimento da 

perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efetuada até ao limite da 

quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A 

reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas 

por imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em 

investimentos em instrumentos de capital próprio (mensurados ao custo). 

A Entidade desreconhece ativos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus 

fluxos de caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo 

desses ativos financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos 

mesmos. 

A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja 

liquidada, cancelada ou expire. 

 
Participações financeiras da Entidade: 

 

Participações Financeiras 
    

Empresa Participação % Observação 
CCAM - Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo de Cantanhede e Mira 249,40 € 0,00% Método custo 

Pró-Regiões 4.000,00 € 8,33% Método custo 

ABAP - Associação Beira 
Atlântico Parque 

20.000,00 € 0,81% Método custo 

TOTAL 24.249,40 €   
    

Método  Equivalência  Patrimonial 
    

Empresa Participação % Observação 

Baimonde, Unipessoal, Lda. 5.000,00 € 100% 
Método de Equivalência 

Patrimonial 

TOTAL 5.000,00 € 100%  
 
 

Resultante do MEP a empresa reconheceu um custo no valor de ( -14.992,45)€. 

 



 

 

14. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 
 

Os benefícios dos emprego classificam-se em: 

• Benefícios de curto prazo; 

• Benefícios de médio e longo prazo; 

• Outros benefícios pós-emprego; e 

• Benefícios de cessação. 

a) Benefícios de curto-prazo 

Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições para a Segurança 

Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos 12 

meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou 

serviços gratuitos). 

O gasto relativo a participações nos lucros e/ou gratificações é relevado dentro do período 

em que o trabalhador prestou o seu contributo (desde que exista uma obrigação presente, 

legal/construtiva e que a mesma possa ser mensurada com fiabilidade). 

 

b) Benefícios de médio/longo prazo 

Incluem-se nesta rubrica os benefícios relacionados com licença de longo serviço, jubileu ou 

outros benefícios de longo serviço, benefícios de invalidez de longo prazo, e se não foram 

liquidáveis dentro de 12 meses, a participação nos lucros, gratificações e remunerações 

diferidas. 

A Entidade reconhece o gasto ou o passivo relativo ao benefício à medida que os 

trabalhadores vão adquirindo o direito ao mesmo, sendo os mesmos mensurados pelo valor 

presente. 

 

c) Outros benefícios 

São ainda considerados benefícios pós-emprego as seguintes rubricas: pensões, outros 

benefícios de reforma, seguros de vida pós-emprego e cuidados médicos pós-emprego. 

 

d) Benefícios de cessação 

Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade cessar o emprego 

de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado de 

aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios. 

e) Benefícios de remuneração em capital próprio 



 

 

Resulta do direito a receber por parte do empregado instrumentos de capital próprio 

emitidos pela Entidade, ou do facto do valor da obrigação a pagar aos empregados 

depender do preço futuro de instrumentos financeiros de capital próprio emitido pela 

mesma. 

 

Nº de empregados/as no ano de 2017 era de: 19. 
 
 

15. ACONTECIMENTO SUBSEQUENTES E PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO 
FUTURO. 

 
Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre 

condições que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço 

que dão origem a ajustamentos, são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos 

após a data do balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a 

data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a 

ajustamentos, são divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados 

materialmente relevantes. 

 
16. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS 

 
Nada a registar. 

 
17. OUTRAS INFORMAÇÕES 

 
NOTAS FINAIS SOBRE AS CONTAS E RESULTADOS DO EXERCÍCIO DE 2017 

A Demonstração de Resultados do exercício de 2017 apresenta um total de Proveitos no 

valor de 644.810,23€ e de gastos no valor de 642.814,59€, registando-se assim um 

Resultado Líquido de 1.995,64€. 

O Balanço do exercício de 2017 apresenta um Ativo líquido Total no valor de 1.863.627,48€ 

e do total do Passivo é 1.369.469,61€.  

Propomos que os resultados líquidos do exercício - 1.995,64 €, sejam levados a resultados 

transitados na sua totalidade “Conta 56”. – Resultados Transitados. 

 

Cantanhede, 14 de Março de 2018 

 

__________________________________ 

     (Contabilista Certificada nº 60198 
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