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1. Introdução 

A profissionalização da associação deriva em novas necessidades, que permitam corresponder às exigências dos 

projetos e do programa de voluntariado, o que resulta num novo conjunto de rubricas nas despesas e receitas, 

para o apuramento de contas. 

Para observação detalhada das despesas numa base mensal consulte o anexo no final deste documento. 

 

Quadro I – Apuramento de Despesas e Receitas [Período Homólogo] 

 

Despesas Receitas 

Rubricas Valor Rubricas Valor 

Mercadoria €325,61 [€0,00] Mercadoria €381,50 [€291,00] 

Ferramentas, Protetores e Materiais €81,81 [€182,07] Pacotes €933,50 [€362,50] 

Plantas e Sementes €157,50 [€148,01] Atividades €6.261,90 [€5.070,15] 

Atividades €1.669,88 [€1.567,10] Quotas €280,00 [€245,00] 

Ordenados €5.402,39 [€0,00] Donativos €820,67 [€24,99] 

Taxa Social Única €1.687,49 [€0,00] Fundos de Eventos Solidários €528,00 [€0,0] 

Impostos €100,00 [€0,00] Fundos de Campanhas €901,36 [€1.000,00] 

Seguros €90.66 [€0,00] Fundos IEFP €4.559,46 [€00,00] 

Transportes €434,87 [€102,56] 
  Comunicações €192,64 [€60,00] 
  Despesa Correntes €103,36 [€128,92] 
  Economato €57,19 [€0,00] 
  Total €10.303,40 

[€2.188,66] 
Total  €14.666,39 

[€6.993,64] 
Despesa Transitada €0,00 

[€0,00] 
Receita Transitada €10.376,72 

[€5.571,74] 

Total €10.303,40 
[€2.188,66] 

Total  €25.043,11 
[€12.565,38] 

 

2. Despesas 

Regista-se um acentuado aumento das despesas, o que resulta, acima de tudo, das despesas com pessoal, que 

se impõe devido à necessidade de profissionalização da associação. 

Também se regista um aumento com as despesas operacionais, em especial no que concerne a transportes e 

comunicações, embora se registe uma diminuição com ferramentas, protetores e materiais, o que derivou das 

necessidades decorrentes do desenvolvimento dos projetos em curso e do programa de voluntariado. 

A evolução do conjunto total das despesas supramencionadas enquadra-se nas necessidades que emanam dos 

objetivos de crescimento da associação. 

Houve também um aumento com as despesas relativas a mercadoria, o que resultou da necessidade de 

reposição de existências em armazém. 

De salientar que se continua a registar que nenhuma despesa transita de anos anteriores.  
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3. Receitas 

Regista-se um crescimento generalizado de todas as categorias de receitas e com algumas novas formas de 

receitas a darem forte expressividade ao aumento das mesmas, destacando-se os fundos de apoio à 

contratação, uma tipologia de receita limitada no tempo, mas que foi crucial para atingir o objetivo de 

profissionalização da associação. 

A receita resultante de campanhas e de eventos de angariação de fundos, sendo expressivas, deve-se salientar 

que a última é limitada no tempo, sem que nenhuma ofereça garantias de geração continuada de receitas. Neste 

sentido, deve-se pensar em criar eventos que as compensem. 

Verifica-se um crescimento estruturado das receitas relativas a mercadoria e atividades, sendo que, no que 

concerne às receitas das atividades, existe a necessidade de que o seu crescimento seja superior, pois é a 

receita base. A receita que advém das quotas permanece estável. 

As rubricas relativas a pacotes e donativos registam um forte crescimento, com esta última contrariando a 

tendência anterior de diminuição, o que releva o seu potencial e necessidade de criar estratégias para a sua 

dinamização. 

 

4. Demonstração de Resultados 

O resultado apurado é, assim, positivo, ligeiramente abaixo dos valores apurados em período homólogo, mas 

permitindo manter a tendência de crescimento, apesar do aumento significativo das despesas. Todavia, existem 

muitas receitas limitadas no tempo e extraordinárias, ao contrário do carácter permanente das novas despesas, 

pelo que, para se assegurar a sustentabilidade, torna-se necessário assegurar fontes de receitas alternativas e 

aumentar as existentes. 

Torna-se ainda crucial que haja um investimento para a adjudicação de projetos e na candidatura a programas 

de apoio a projetos e contratação. 

 

Quadro II – Demonstração de Resultados [Período Homólogo] 

 

Demonstração de Resultados 

Rubricas Valor 

Receitas €14.666,39 [€6.993,64] 

Despesas €10.303,40 [€2.188,66[ 

Saldo €4.362,99 [€4.804,98] 

Receita Transitada €10.376,72 [€5.571,74] 

Total 14.739,71 [€10.376,72] 

 

5. Previsão de evolução da associação  

A associação irá executar um plano de expansão da área geográfica de atuação do programa de voluntariado, à 

data regional, com novas tipologias de intervenção e equipa operacional dedicada, permitindo incrementar 

resultados, um envolvimento mais abrangente da comunidade e uma maior aptidão operacional para 

empreender e diversificar os projetos de recuperação e valorização ecológica. 

Tal releva a necessidade de constituição de uma equipa de trabalho mais dedicada e um programa de 

voluntariado de longa duração, o que exige a geração de mais receitas, explorando as fontes de receitas atuais, 

mas em especial através do desenvolvimento autónomo de projetos de restauro ecológico e restituição dos 

serviços de ecossistema e envolvimento com os parceiros em candidaturas a programas de apoio nesta área. 

 

6. Considerações Finais 

A associação agradece a toda a equipa de coordenadores, voluntários, comunidade, parceiros e demais 

entidades públicas e privadas, que tornaram possível a realização o desenvolvimento deste programa de 

voluntariado em prol da floresta nativa e espécies autóctones. 

 

 

Lisboa, 25 de Abril de 2017 

 

A Direção 

 

Miguel Teles Mariana Dias Miguel Albuquerque 

(Presidente) (Vice-Presidente) (Tesoureiro) 
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Movimentos 

Despesas 

T'Shirts Pins Ferramentas Materiais Plantas Atividades Ordenados 
Taxa 

Social 
Única 

IRS Seguros Transportes Comunicações 
Despesas 
Correntes 

Economato Total 

Abril 268,62 - - 5,50 - - - - - - 25,00 20,00 5,20 - 324,32 

Maio - - - - - - 150,00 - - - 30,02 20,00 23,52 1,28 224,82 

Junho - - - - - 1152,88 150,00 - - - 38,60 20,00 - 2,00 1363,48 

Julho - - - - - - 150,00 - - 90,66 36,50 20,00 5,20 1,00 303,36 

Agosto - - - - - - 481,09 156,04 - - - 20,00 - 0,90 658,03 

Setembro - - 58,33 - 15,00 350,50 689,56 230,34 20,00 - 27,45 20,00 5,20 - 1416,38 

Outubro - - - 17,98 32,50 30,00 689,56 230,34 20,00 - 62,50 20,00 59,04 2,77 1164,69 

Novembro - - - - 18,00 - 681,02 230,34 20,00 - 59,20 20,00 - 18,27 1046,83 

Dezembro - - - - 10,00 - 685,29 230,34 20,00 - 16,60 20,00 - 27,22 1009,45 

Janeiro_17 - - - - 38,50 - 681,02 230,34 20,00 - 40,75 - 5,20 - 1015,81 

Fevereiro - 56,99 - - 43,50 - 549,12 194,27 - - 59,50 - - - 903,38 

Março - - - - - 136,50 495,73 185,48 - - 38,75 12,64 - 3,75 872,85 

Total 268,62 56,99 58,33 23,48 157,50 1669,88 5402,39 1687,49 100,00 90,66 434,87 192,64 103,36 57,19 10303,40 

            

 

   

Movimentos 

Receitas 

Saldo T'Shirts 
Branca 

T'Shirt 
Preta 

Pins Packs Atividades Quotas Donativos EGS Campanha 
Fundos 

IEFP 
Total 

Abril 5,00 15,00 5,00 - 1092,10 90,00 - - 202,33 - 1409,43 1085,11 

Maio 10,00 - 45,00 40,00 792,00 20,00 - - - - 907,00 682,18 

Junho - - - 2,50 695,00 - - - 500,00 - 1197,50 -165,98 

Julho - - - - 355,50 - - - - 1367,84 1723,34 1419,98 

Agosto - - - 107,50 175,00 40,00 - - - - 322,50 -335,53 

Setembro 22,50 30,00 9,00 10,00 259,50 40,00 122,17 - - - 493,17 -923,21 

Outubro 22,50 7,50 1,50 - 1526,60 20,00 46,00 156,00 - - 1780,10 615,41 

Novembro 15,00 22,50 10,50 - - 50,00 126,00 372,00 199,03 - 795,03 -251,80 

Dezembro - 7,50 6,00 758,50 150,00 - 235,00 - - 2279,73 3436,73 2427,28 

Janeiro_17 7,50 52,50 13,50 - - 20,00 53,00 - - - 146,50 -869,31 

Fevereiro 7,50 30,00 1,50 6,00 572,50 - 106,50 - - 911,89 1635,89 732,51 

Março 7,50 22,50 4,50 9,00 643,70 - 132,00 - - - 819,20 -53,65 

Total 97,50 187,50 96,50 933,50 6261,90 280,00 820,67 528,00 901,36 4559,46 14666,39 4362,99 

 


