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1. Introdução 

Com a pandemia e a crise a impactar os projetos em curso e o alavancar de novos projetos, houve necessidade 

de reajustar a gestão e execução financeira, com os resultados a refletirem esses impactos e dinâmicas. 

 

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 1.295,67€ [0,00€] Mercadoria 37,5€ [162,00€] 

Ferramentas, Protetores e Materiais 901,07€ [1.824,03€] Pacote Atividades 313,00€ [567,50€] 

Plantas e Sementes 2.658,67€ [11.076,04€] Pacote Encomenda 980,00€ [913,00€] 

Parcerias 0,00€ [240,00€] Atividades 255,00€ [11.068,75€] 
Fornecedores 0,00€ [437,48€] Encomendas 27.360,00€ [26.620,00€] 
Voluntariado 38.716,06€ [51.183,11€] Quotas 70,00€ [120,00€] 
Monitores 468,00€ [1.315,00€] Donativos 17.895,87€ [18.957,23€] 
Ordenados 40.973,92€ [29.478,68€] Fundos de Campanhas 0,00€ [0,00€] 

Taxa Social Única 14.895,37€ [10.389,60€] Fundos IEFP 0,00€ [0,00€] 

Imposto Rendimentos Singulares 3.013,00€ [1.381,00€] Fundos Nacionais 0,00€ [0,00€] 

Fundos Compensação Trabalho 385,53€ [268,18€] Fundos Europeus 0,00€ [129.019,60€] 

Seguros 2.404,67€ [1.530,77€] Serviços 68.441,94€ [0,00€] 

Transportes 23.079,32€ [2.985,00€] Outros 1,21€ [23,47€] 

Viatura 12.622,73€ [9.218,55€] 
  Alimentação e Alojamento 21.408,36€ [1.899,73€] 
  Comunicações 287,94€ [240,48€] 
  Despesas Correntes 1.503,86€ [1.282,66€] 
  Economato 49,02€ [56,84€] 
  Total 164.663,19€ 

[124.807,51€] 
Total  115.454,52€ 

[187.451,55€] 
Despesa Transitada 0,00€ 

[0,00€] 
Receita Transitada 162.337,79€ 

[99.693,75€] 

Total 164.663,19€ 
[124.807,51€] 

Total  277.792,31€ 
[287.145,30€] 

 

 

2. Despesas 

Regista-se um novo aumento das despesas, que se deve agora essencialmente à execução do projeto 

VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES. 

 

A rubrica “Ordenados”, “Taxa Social Única”, “Imposto Rendimentos Singulares” e “Fundos Compensação 

Trabalho” aumentaram, refletindo a necessidade de contratação para executar o projeto VOLUNTEER ESCAPES 

CAMPS – AÇORES, enquanto a rubrica “Monitores” teve uma quebra acentuada, devido a uma redução 
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acentuada das atividades com grupos organizados e à otimização dos recursos humanos existentes, que se 

impunha com o reforço de pessoal contratado e como forma de mitigar os impactos da crise. 

 

A rubrica “Ferramentas, Protetores e Materiais” apresentam novamente uma descida substancial, por haver 

menos necessidades operacionais e por já ter sido feito o necessário investimento em termos de capacitação 

operacional, enquanto que a acentuada descida na rubrica “Plantas e Sementes” se fica dever com uma redução 

dos pedidos e atividades devido à pandemia e por se ter encontrado soluções isentas de custo. 

 

O aumento da rubrica relativa a “Seguros” deve-se essencialmente à contratação de novos funcionários, ao 

reforço da equipa de voluntários coordenadores e à execução dos campos de voluntariado do projeto 

VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES. 

 

A rubrica “Voluntariado” regista uma diminuição significativa, acima de tudo devido à redução no número de 

voluntários locais que representam uma despesa mais avultada e no número de voluntários de longa duração 

devido à pandemia, além de uma ligeira redução das despesas com alojamento. 

 

A rubrica “Viatura” regista um aumento devido à aquisição de uma viatura usada, que se impôs com o fim dos 

apoios ao aluguer de longa duração e com a suspensão dos apoios previstos para compra de viatura própria, 

como efeito colateral da crise associada à pandemia. 

 

O acentuado aumento das rubricas “Alimentação e Alojamento” e “Transporte” fica a dever-se exclusivamente às 

necessidades emergentes da execução do projeto VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES. 

 

A despesa associada às rubricas “Comunicações”, “Economato” e ”Despesas Correntes” mantêm-se estáveis, 

sem grandes variações, enquanto a rubrica “Mercadoria” regista um aumento essencialmente devido às 

necessidades do projeto VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES, mas também de reposição de inventário para 

o projeto VOLUNTEER ESCAPES. 

 

A rubrica “Fornecedores” e “Parcerias” são agora nulas, devido à estratégia de capacitação interna que visa 

diminuir a necessidade de recorrer a fornecedores externos, que agora ainda mais se impôs com a crise 

associada à pandemia. 

 

Apesar do aumento de algumas rubricas, a evolução da despesa está dentro do projetado e emana 

principalmente da execução dos projetos VOLUNTEER ESCAPES e VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES, 

apresentando um crescimento sustentando, uma execução orçamental capitalizada e uma maior eficiência, que 

acabou por se impor com a crise associada à pandemia. 

 

 

3. Receitas 

Regista-se uma significativa redução da receita, que se deve à inexistência de entradas associadas a fundos 

europeus, dada a atual fase de execução do projeto VOLUNTEER ESCAPES, bem como ao expressivo impacto 

que a pandemia teve no desenvolvimento de atividades com grupos e na suspensão de apoios e protocolos. 

 

A rubrica “Mercadoria” regista uma descida, dado o menor enfoque com esta fonte de receitas e às limitações 

impostas com a pandemia. 

 

A rubrica “Pacote Atividades” regista uma quebra significativa e a rubrica “Atividades” foi mesmo residual, 

comparada com o período homólogo, o que se deve à pandemia, representando uma quebra de receita muito 

expressiva e com forte impacto nas contas da associação. 

 

As rubricas “Encomendas” e “Pacote Encomendas” registaram um ligeiro aumento, apesar da crise resultante da 

pandemia, com esta opção, no contexto de pandemia, a sair reforçada por contraposição à da atividade. 

 

A rubrica “Donativos” registou uma ligeira redução, embora seja de referir que, na realidade, tem implícito um 

crescimento significativo, já que, no período homólogo, se tinha registado um donativo extraordinário de elevado 

valor. A rubrica “Quotas” apresenta uma redução prevista, já que se descontinuou esta opção. 

 

No que concerne às rubricas “Fundos Nacionais” e “Fundos de Campanha”, mantêm valores nulos, já que 

nenhuma campanha estava prevista e a candidatura a fundos nacionais falhou a aprovação, mas irá persistir-se 

na tentativa de aprovação de outras candidaturas. A rubrica “Fundos Europeus” é agora também nula, dada a 

fase de execução do projeto VOLUNTEER ESCAPES. 

 

A nova rubrica relativa a “Serviços” começa com um valor bastante expressivo, que permite equilibrar as perdas 

de outras receitas e reflete o sucesso da estratégia de aposta na prestação de serviços, através da 

implementação de programas de voluntariado e de campos de voluntariado. 
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A rubrica “Outros” reporta-se exclusivamente ao estorno de Fundos de Compensação de Trabalhadores. 

 

Com este cenário torna-se critico criar dinâmicas que permitam rapidamente permitam recuperar as receitas 

associadas às atividades, logo que o cenário de pandemia o permita, crucial para suportar a parte não financiada 

de candidaturas, intensificar os esforços em candidaturas para uma capitalização em fundos e manter as 

dinâmicas relacionadas com os serviços, que se revelaram cruciais e bem-sucedidas. 

 

 

4. Demonstração de Resultados 

Apesar de se registar um inédito saldo negativo, este era expectável, atendendo à fase de execução do projeto 

VOLUNTEER ESCAPES, sem entradas de fundos, à execução do projeto VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES, 

que obrigou a um forte investimento, com parte dos fundos ainda pendentes, bem como atendendo ao impactos 

da crise e pandemia, que, em parte, são atenuados por uma gestão eficiente dos recursos e pelo sucesso na 

aposta em novas tipologias de capitalização, permitindo salvaguardar, nesta fase crítica, que ainda perdurará no 

tempo, a poupança estratégica, bem como permitindo manter o registo de inexistência de dívidas ou passivo. 

 

É importante que se continue a promover uma gestão eficiente dos recursos, a apostar em novas tipologias de 

capitalização e a procurar urgentemente conseguir aprovar candidaturas a fundos nacionais e principalmente 

europeus, para gerar dinâmicas que permitam manter a estabilidade e resiliência financeira. 

 

Quadro II – Demonstração de Resultados [Período Homólogo] 

 

Demonstração de Resultados 

Rubricas Valor 

Receitas 115.454,52€ [187.451,55€] 

Despesas 164.663,19€ [124.807,51€] 

Saldo -49.208,67€ [62.644,04€] 

Receita Transitada 162.337,79€ [99.693,75€] 

Total 113.129,12€ [162.337,79€] 

 

 

5. Previsão de evolução da associação  

O próximo ano será feito de desafios à capacidade de resiliência da estrutura financeira da associação, devido à 

pandemia, à crise que daí resultou, à suspensão de protocolos e ao término de projetos, pelo que é crucial 

encontrar estratégias que permitam evitar uma acentuada delapidação da poupança estratégica. 

 

A associação deve ter como prioridade a aprovação de uma candidatura ao Corpo Europeu de Solidariedade, 

agora em contexto de parceria europeia, dadas as dificuldades de aprovação de uma candidatura de larga escala 

em contexto nacional e com a candidatura nacional aprovada a mostra-se muito limitada, bem como estabelecer 

novos protocolo que permitam dar continuidade aso campos de voluntariado. 

 

É igualmente importante que associação continue a dinamizar e revitalizar a sua oferta base, pilar fundamental 

para a dotação financeira para a parte não financiada de candidaturas. 

 

 

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 2021 

 

A Direção 

 

Miguel Teles Mariana Dias Miguel Albuquerque 

(Presidente) (Vice-Presidente) (Tesoureiro) 
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T'Shirts Ferramentas Protetores Materiais Plantas Voluntariado Monitores Ordenados TSU IRS FCT Seguros Transporte Viaturas Alimentação Alojamento Comunicações
Despesas 

Correntes
Economato Total

Abril - - - - - 2360,53 - 2997,61 1065,60 221,00 32,02 - 60,00 666,43 - - 21,29 269,46 - 7693,94

Maio - - - - - 6118,58 - 3006,68 1065,60 221,00 32,02 233,32 315,20 666,43 145,99 - 21,29 94,09 - 11920,20

Junho 1060,93 99,13 - - - 1275,75 - 3063,32 1110,47 221,00 33,31 626,65 367,44 666,43 323,15 2643,00 21,29 119,03 14,14 11645,04

Julho - 3,95 - - - 5660,35 - 4968,60 1864,80 377,00 32,02 379,58 4269,16 1394,15 1167,28 3481,60 43,78 120,67 12,50 23775,44

Agosto - - - - - 1763,47 100,00 2993,12 1065,60 221,00 32,02 315,00 6955,08 2,62 1274,60 819,00 21,29 234,66 22,38 15819,84

Setembro 234,74 - 345,5 59,70 - 3001,87 60,00 2984,08 1065,60 221,00 32,02 - 3163,59 669,05 1524,04 2220,00 21,29 98,16 - 15700,64

Outubro - - - 39,80 604,58 4871,87 60,00 3088,97 1114,03 232,00 32,02 - 1475,64 669,05 240,40 213,54 21,29 106,83 - 12770,02

Novembro - - - 7,49 1520,49 2609,95 80,00 3129,62 1138,25 238,00 32,02 - 1930,61 681,95 1018,67 3053,54 31,29 98,34 - 15570,22

Dezembro - - 345,50 - - 1553,94 80,00 5541,28 2087,53 377,00 32,02 347,51 509,66 6886,70 301,21 - 21,29 87,48 - 18171,12

Janeiro_21 - - - - - 2641,25 - 3215,44 1186,69 250,00 32,02 - 536,28 212,64 105,88 186,80 - 95,20 - 8462,20

Fevereiro - - - - 238,50 5175,42 32,00 2992,60 1065,60 217,00 32,02 502,61 150,00 - - - 42,59 94,09 - 10542,43

Março - - - - 295,10 1683,08 56,00 2992,60 1065,60 217,00 32,02 - 3346,66 107,28 1164,81 1524,85 21,25 85,85 - 12592,10

Total 1295,67 103,08 691,00 106,99 2658,67 38716,06 468,00 40973,92 14895,37 3013,00 385,53 2404,67 23079,32 12622,73 7266,03 14142,33 287,94 1503,86 49,02 164663,19

Movimentos

Despesas

Caixa 113,81

Conta 113129,02

Total 113242,83

Existências

T'Shirts 

Branca

T'Shirt 

Preta
Saco

Pacote 

Actividade

Pacote 

Encomenda
Actividades Encomendas Oficinas Quotas Donativos Serviços

Reembolso 

FCT
Total

Abril - - - - 17,50 - 1050,00 - 40,00 78,50 - 1186,00

Maio - 7,50 - - 24,50 - 3979,50 - 10,00 135,06 - 4156,56

Junho - - - - 91,00 - 175,00 - 20,00 324,74 9900,00 - 10510,74

Julho - - - - - - - - - 288,87 - - 288,87

Agosto - - - - - - 1403,50 - - 187,40 50,00 - 1640,90

Setembro - - - - 31,50 - - - - 39,50 23511,69 - 23582,69

Outubro - - - 56,00 24,50 - 1116,50 100,00 - 675,50 11226,75 1,21 13200,46

Novembro - - - 30,00 73,50 255,00 1330,00 - - 3296,44 11276,75 - 16261,69

Dezembro 7,50 15,00 7,50 197,00 465,50 - 5193,00 - - 1255,41 12476,75 - 19617,66

Janeiro_21 - - - - 14,00 - 4249,00 - - 10529,00 - - 14792,00

Fevereiro - - - - 45,50 - - - - 531,50 - - 577,00

Março - - - 30,00 192,50 - 8863,50 - - 553,95 - - 9639,95

Total 7,50 22,50 7,50 313,00 980,00 255,00 27360,00 100,00 70,00 17895,87 68441,94 1,21 115454,52

Movimentos

Receitas

Anexo I 

 

Quadro III – Despesas por Rubrica e Mês 

 

Quadro IV – Receitas por Rubrica e Mês 

 

Quadro V – Existências 


