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1. Introdução 

Com o desenvolvimento de projetos de maior envergadura, alvo de financiamento, emerge a necessidade de 

novas rubricas, maior rigor nas contas e uma gestão financeira de médio prazo, tendo em consideração as 

regras emergentes dos contratos celebrados, o maior volume de encargos decorrente da execução dos projetos 

e uma estrutura interna de maior dimensão. 

 

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

(Para consulta detalhada dos movimentos numa base mensal consulte o anexo no final deste documento) 

 

Despesas Receitas 

Rubricas Valor Rubricas Valor 

Mercadoria 305,89€ [325,61€] Mercadoria 592,50€ [381,50€] 

Ferramentas, Protetores e Materiais 580,70€ [81,81€] Pacote Atividades 250,00€ [595,00€] 

Plantas e Sementes 1.096,98€ [157,50€] Pacote Encomenda 780,00€ [338,50€] 

Parcerias 208,00€ [0,00€] Atividades 16.171.20€ [5.036,70€] 
Fornecedores 6.175,62€ [1.669,88€] Encomendas 13.956,75€ [1.225,20€] 
Monitores 470,00€ [0,00€] Quotas 250,00€ [280,00€] 
Ordenados 8.615,79€ [5.402,39€] Donativos 1.597.38€ [820,67€] 

Taxa Social Única 3.136,22€ [1.687,49€] Fundos de Campanhas 742,23€ [901,36€] 

Imposto Rendimentos Singulares 146,00€ [100,00€] Fundos IEFP 0,00€ [4.559,46€] 

Fundos Compensação Trabalho 95,24€ [0,00€] Fundos Nacionais 2.000,00€ [0,00€] 

Seguros 509,04€ [90.66€] Fundos Europeus 68.262,00€ [0,00€] 

Transportes 952,93€ [434,87€] 
  Alimentação e Alojamento 30,00€ [0,00€] 
  Comunicações 264,88€ [192,64€] 
  Despesa Correntes 223,89€ [103,36€] 
  Economato 63,43€ [57,19€] 
  Total 22.874,61€ 

[10.303,40€] 
Total  105.900.26€ 

[14.666,39€] 
Despesa Transitada 0,00€ 

[0,00€] 
Receita Transitada 14.739.71€ 

[10.376,72€] 

Total 22.874,61€ 
[10.303,40€] 

Total  120.639,97€ 
[25.043,11€] 

 

 

2. Despesas 

Regista-se um aumento generalizado das despesas, o que resulta da profissionalização da associação com a 

contratação de uma equipa permanente e pontualmente monitores, implementação dos novos projetos e 

execução dos existentes, expansão territorial do programa de voluntariado e necessidade de corresponder às 

solicitações. 

 

Apesar do aumento generalizado de todas as rubricas, são as conexas a pessoal e meios operacionais que 

sofreram maiores aumentos, com as demais a aumentarem de forma menos acentuada. 
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A evolução do conjunto total das despesas enquadra-se nas necessidades que emanam dos objetivos de 

crescimento da associação, apresentando um crescimento sustentando e sem que se registe qualquer défice. 

 

 

3. Receitas 

Regista-se um aumento bastante expressivo na receita global, com as novas rubricas dos fundos nacionais e 

acima de tudo dos fundos europeus, a justificarem o aumento, mas também as rubricas relativas a atividades e 

encomendas a darem um expressivo contributo. Estas rubricas estão em linha com a estratégia de crescimento 

planeada e revelam o sucesso da sua implementação. 

 
Deve-se salientar que as receitas dos fundos nacionais e europeus estão consignadas às despesas dos projetos, 
aprovadas em fase de candidatura e alvo de contrato, com o primeiro dedicada à expansão territorial do 
programa de voluntariado e o segundo no âmbito do LIFE-ESC 20017 para implementação do projeto 
VOLUNTEER ESCAPES – VOLUNTEER with European Solidarity Corps for Activities in Portugal with Ecological 
Sense. Ainda de salientar, neste último caso, embora os fundos sejam uma parte do financiamento obtido, são 
para apoiar as múltiplas rubricas de despesas durante todo o período de execução do projeto, que é de 3 anos. 
 

Os fundos para contração apresentam um resultado nulo, pois foram limitados no tempo, enquanto os fundos 

das campanhas apresentaram uma pequena redução, pois a que estava em marcha foi encerrada, devendo-se 

salientar que as estratégias implementadas permitiram encontrar alternativas para compensar tal situação, que 

tinha sido prevista em relatório anterior. 

 

As rubricas relativas a pacotes e mercadorias tendencialmente apresentam um pequeno crescimento, sendo que 

a quebra no pacote de atividades se deve à reorientação da procura por parte de empresas para outras 

soluções. A rubrica dos donativos regista um forte crescimento e ganha relevância, enquanto a receita que 

advém das quotas permanece estável e gradualmente perde a sua relevância estrutural. 

 

È importante ter em conta que parte dos incrementos em rubricas como atividades, encomendas e donativos, 

foram impulsionados por uma mobilização gerada pelos incêndios do verão, embora, também seja de salientar, 

que com o decurso do tempo e esmorecer de tais efeitos, denota-se um crescimento efetivo, estruturado e 

sustentado. 

 

 

4. Demonstração de Resultados 

O resultado apurado é bastante positivo, muito acima dos valores apurados em período homólogo, o que 

permitiu constituir uma equipa permanente e operacionalizar diversos projetos, em linha com a estratégia 

definida em relatório anterior, de aposta na candidatura a programas de apoio a projetos e contratação, além da 

dinamização da oferta base. 

 

É importante que se tenha em conta que uma parte significativa da receita, designadamente a que se 

reporta aos fundos europeus, tem um fim e rubricas determinadas e representa um adiantamento 

para as despesas de execução do projeto durante parte significativa dos três anos de execução do 

projeto. Independentemente de tal situação, irá permitir apoiar despesas, investimentos e projetos, que de 

outra forma ficariam por capitalizar. 

 

Perante tais resultados, é importante que se promova uma eficiente gestão dos recursos, tendendo que parte 

significativa da receita apurada estará, na realidade, alocada a despesas a contrair ao longo dos três anos de 

execução do projeto, com as despesas a irem então fazer refletir tais encargos. Torna-se relevante continuar a 

investir para gerar dinâmicas que permitam um crescimento efetivo, estruturado e sustentado a longo prazo. 

 

Quadro II – Demonstração de Resultados [Período Homólogo] 

 

Demonstração de Resultados 

Rubricas Valor 

Receitas 105.900,26€ [14.666,39€] 

Despesas 22.874,61€ [10.303,40€] 

Saldo 83.025,65€ [4.362,99€] 

Receita Transitada 14.739,71€ [10.376,72€] 

Total 97.765,36€ [14.739,71€] 

 

 

5. Previsão de evolução da associação  

A associação terá agora que executar o projeto VOLUNTEER ESCAPES – VOLUNTEER with European Solidarity 

Corps for Activities in Portugal with Ecological Sense, a implementar durante um período de 3 anos (2017-2019), 
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o que obriga à gestão dos fundos, mas também se constitui como um projeto globalmente estruturante para a 

associação e para a edificação de diversos projetos, podendo, inclusive, catalisar outras oportunidades. 

 

É importante que associação continue a dinamizar a sua oferta base, pilar fundamental para a sustentabilidade 

da associação, permitindo-lhe poder funcionar sem depender em exclusivo de financiamentos externos e 

limitados no tempo, bem como será importante continuar a investir em candidaturas a projetos, programas e 

concursos, bem como em campanhas e outras plataformas de apoio, preferencialmente de forma cooperativa 

com os parceiros. 

 

 

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 2018 

 

A Direção 

 

Miguel Teles Mariana Dias Miguel Albuquerque 

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

Despesas 

T'Shirts Ferramentas Protetores Materiais Plantas Parcerias Fornecedores Monitores Ordenados TSU IRS FCT Seguros Transporte 
Alimentação 
Alojamento 

Comunicações 
Despesas 
Correntes 

Economato Total 

Abril - - - - - - - - 495,73 185,48 - 17,09 - 14,00 - 21,99 5,20 - 739,49 

Maio - - - - - - - - 495,73 185,48 - 5,59 - 28,00 - 21,99 - - 736,79 

Junho - - - - - - - - 495,73 185,48 - 5,57 - 18,25 - 21,99 - - 727,02 

Julho - - - - - - - - 495,73 185,48 - 5,57 - - - 21,99 - - 708,77 

Agosto - - - - - - - - 495,73 185,48 - 5,57 - 17,00 - 21,99 1,95 - 727,72 

Setembro - - - - - - - - 495,73 185,48 - 5,57 - 30,00 - 21,99 8,84 4,99 752,60 

Outubro - - - - 10,00 - 982,08 35,00 495,73 185,48 - 5,57 - 151,85 - 21,99 64,24 - 1951,94 

Novembro - 92,75 131,45 218,90 538,28 - 2508,33 165,00 495,73 185,48 - 5,57 95,02 187,20 - 21,99 - - 4645,70 

Dezembro - - - - 517,16 - 2172,51 30,00 1428,54 534,50 - 5,57 - 47,55 - 21,99 2,15 27,22 4787,19 

Janeiro_18 - - - - 31,54 - 110,00 45,00 495,73 185,48 - 5,57 414,02 245,41 - 21,99 5,85 25,55 1586,14 

Fevereiro 305,89 - - - - - 154,95 125,00 1371,88 466,20 73,00 14,00 - 107,30 30,00 21,99 82,30 - 2752,51 

Março - - 137,60 - - 208,00 247,75 70,00 1353,80 466,20 73,00 14,00 - 106,37 - 22,99 53.36 5,67 2758,74 

Total 305,89 92,75 269,05 218,90 1096,98 208,00 6175,62 470,00 8615,79 3136,22 146,00 95,24 509,04 952,93 30,00 264,88 223,89 63,43 22874,61 

 

Movimentos 

Receitas 

Saldo 
   

T'Shirts 
Branca 

T'Shirt 
Preta 

Saco Pins 
Pacote 

Actividade 
Pacote 

Encomenda 
Actividades Encomendas Oficinas Quotas Donativos Campanhas 

Fundos 
CharityPot 

Fundos 
LIFE-ESC 

Total 

   Abril 22,50 - - 1,50 - - 432,50 - - 70,00 - 217,85 - - 744,35 4,86 
   Maio - - - - 15,00 - 106,50 315,00 - - 205,50 - - - 642,00 -94,79 
   Junho 15,00 22,50 - - - 210,00 48,00 - - 40,00 10,50 524,38 - - 870,38 143,36 
 

Existências 

Julho 22,50 15,00 - 1,50 - 18,00 14,00 - - 20,00 - - 1000,00 - 1091,00 382,23 
 

Caixa 90,60 

Agosto - 15,00 - 1,50 - - - 150,00 - 40,00 116,88 - - - 323,38 -404,34 
 

Conta 97674,66 

Setembro 15,00 37,50 - 1,50 15,00 54,00 205,00 2500,00 840,00 - - - - - 3668,00 2915,40 
 

Total 97765,26 

Outubro 52,50 105,00 - 15,00 - 15,00 656,00 1390,00 255,00 20,00 98,00 - - - 2606,50 654,56 
   Novembro 45,00 90,00 - 10,50 22,50 48,00 1402,20 333,00 205,00 - 162,00 - - - 2318,20 -2327,50 
   Dezembro 15,00 - - 9,00 175,00 207,00 8229,65 4552,25 - 40,00 503,50 - - - 13731,40 8944,21 
   Janeiro_18 37,50 - - 1,50 7,50 - 1597,75 348,00 - - 501,00 - 1000,00 - 3493,25 1907,11 
   Fevereiro 30,00 - - - 15,00 - 2084,60 2545,00 - 20,00 - - - - 4694,60 1942,09 
   Março - - 7,50 3,00 - 228,00 1395,00 1823,50 - - - - - 68260,20 71717,20 68958,46 
   

Total 255,00 285,00 7,50 45,00 250,00 780,00 16171,20 13956,75 1300,00 250,00 1597,38 742,23 2000,00 68260,20 105900,26 83025,65 
    


