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1. Introdução 

A retoma da atividade de base da associação foi notória e os resultados refletem tal, bem como a execução 

continuada de novos projetos. 

 

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 452,54€ [1.295,67€] Mercadoria 388,50€ [37,50€] 

Ferramentas, Protetores e Materiais 6.696,80€ [901,07€] Pacote Atividades 346,50€ [313,00€] 

Plantas e Sementes 5.868,34€ [2.658,67€] Pacote Encomenda 262,50€ [980,00€] 

Parcerias 1.136,00€ [0,00€] Atividades 7.233,59€ [255,00€] 
Fornecedores 0,00€ [0,00€] Encomendas 61,857,85€ [27.360,00€] 
Voluntariado 14.928,56€ [38.716,06€] Quotas 70,00€ [70,00€] 
Monitores 318,00€ [468,00€] Donativos 13.330,79€ [17.895,87€] 
Ordenados 41.418,99€ [40.973,92€] Fundos de Campanhas 0,00€ [0,00€] 

Taxa Social Única 15.118,20€ [14.895,37€] Fundos IEFP 0,00€ [0,00€] 

Imposto Rendimentos Singulares 3.194,00€ [3.013,00€] Fundos Nacionais 28.847,34€ [0,00€] 

Fundos Compensação Trabalho 390,22€ [385,53€] Fundos Europeus 8.149,98€ [129.019,60€] 

Seguros 2.382,78€ [2.404,67€] Serviços 24.863,25€ [68.441,94€] 

Transportes 7.420,57€ [23.079,32€] Outros 0,00€ [1,21€] 

Viaturas 753,64€ [12.622,73€]   
Alimentação e Alojamento 9.113,57€ [21.408,36€]   
Comunicações 404,40€ [287,94€]   
Despesas Correntes 1.844,98€ [1.503,86€]   

Economato 98,87€ [49,02€]   

Outros 367,17€ [0.00€]   

Total 111.907,63€ 
[164.663,19€] 

Total 145.350,30€ 
[115.454,52€] 

Despesa Transitada 0,00€ 
[0,00€] 

Receita Transitada 113.129,12€ 
[162.337,79€] 

Total 111.907,63€ 
[164.663,19€] 

Total  258.479,42€ 
[277.792,31€] 

 

 

2. Despesas 

Regista-se um decréscimo na despesa, que se deve, essencialmente, à redução significativa da despesa associada 

aos campos de voluntariado e uma redução das necessidades relativas à frota automóvel. 

 

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

tiveram um ligeiro aumento, meramente refletindo a atualização das remunerações, enquanto a rubrica 

“Monitores” teve uma ligeira quebra, devido a uma crescente otimização dos recursos humanos existentes. 
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A rubrica “Plantas e Sementes” apresentou um aumento bastante significativo, o que se deve à retoma da oferta 

base da associação, com atividades e plantações por encomenda, o que também justifica, em parte, o ainda mais 

expressivo aumento registado na rubrica “Ferramentas, Protetores e Materiais”, mas também, neste caso, 

justificado pelo investimento em equipamento e infraestruturas, que resultou da candidatura ao Fundo Ambiental. 

 

A rubrica “Seguros” manteve-se estável, dado que nenhuma necessidade houve de aumentar ou reduzir a despesa 

em apólices. 

 

A rubrica “Voluntariado” regista uma diminuição significativa, acima de tudo devido ao término do projeto LIFE- 

VOLUNTEER ESCAPES. 

 

A rubrica “Viatura” regista uma redução significativa devido ao investimento já realizado em período homólogo na 

dotação da frota automóvel e à descontinuidade do programa de leasing. 

 

A acentuada redução das rubricas “Alimentação e Alojamento” e “Transporte” fica a dever-se ao término do projeto 

VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES, sem que a despesa com outros campos de voluntariado e a execução 

do projeto Além Risco tenham representado uma despesa que suplante tal volume de despesa. 

 

A despesa associada às rubricas “Comunicações” e ”Despesas Correntes” sofreu um aumento, dado que são 

despesas que estavam a ser imputadas a outras rubricas, mas que com o término do projeto VOLUNTEER ESCAPES 

passaram a ser mantidas e imputadas a estas rubricas, enquanto que o aumento registado na rubrica “Economato” 

se deve a uma necessidade de investimento em equipamento. 

 

A rubrica “Fornecedores” mante-se nula como resultado da estratégia de capacitação interna, que visou diminuir 

a necessidade de recorrer a fornecedores externos, enquanto que a rubrica “Parcerias” regista uma reativação, 

dadas as necessidades e oportunidades resultantes da retoma das plantações por encomenda. 

 

A rubrica “Outros” reporta-se a despesa extraordinária que emana da necessidade de adaptação da estrutura 

operacional com o fim do projeto VOLUNTEER ESCAPES. 

 

A evolução da despesa regista uma redução em linha com o término dos projetos VOLUNTEER ESCAPES e 

VOLUNTEER ESCAPES CAMPS – AÇORES, bem como com o cessar das necessidades de investimento impostas 

pela adaptação necessária por forma a manter parte da estrutura operacional de tais projetos, que suplantam a 

despesa com a execução de outros projetos e da retoma com atividades e plantações por encomenda. 

 

 

3. Receitas 

Regista-se um ligeiro aumento da receita, impulsionada pelos fundos nacionais e acima de tudo pela retoma da 

oferta base da associação, com as atividades e plantações por encomenda, que suplanta a diminuição das verbas 

associadas aos fundos europeus e aos serviços. 

 

A rubrica “Mercadoria” regista um ligeiro aumento, que se deve simplesmente a uma renovação do stock. 

 

A rubrica “Pacote Atividades” mantem-se estável, sem que tenham sido empreendidos esforços de a dinamizar, 

dada a sobrecarga com a resposta ao aumento das atividades com grupos organizados, enquanto que a rubrica 

“Pacote Encomendas” regista uma diminuição, dado que, também motivada pela necessidade de dar resposta ao 

aumento dos pedidos de plantações por encomenda, foi suspensa a dinamização desta oferta, para evitar uma 

sobrecarga que poderia culminar numa incapacidade de resposta. 

 

As rubricas “Atividades” e “Encomendas” registaram um expressivo aumento, justificada pela retoma destes dois 

segmentos de oferta no período pós pandemia, sendo que a retoma das plantações por encomenda recupera para 

níveis pré-pandemia, enquanto que a das atividades ainda tem margem para crescimento, já que ainda engloba 

parte do período de pandemia. 

 

A rubrica “Donativos” regista uma diminuição, sendo que poderá simplesmente ter transitado para a opção das 

plantações por encomenda e atividades, já que, anteriormente, em período de pandemia, esta opção teve um 

significativo impulso. A rubrica “Quotas” mantem-se estável, embora absolutamente residual, sendo que se 

descontinuou esta opção. 

 

No que concerne à rubrica “Fundos de Campanha” mantêm valores nulos, já que nenhuma campanha foi 

empreendida. 

 

A rubrica “Fundos Nacionais” teve um aumento dado que foi possível aprovar uma candidatura, enquanto que a 

rubrica “Fundos Europeus” regista uma grande diminuição, dado o término do projeto VOLUNTEER ESCAPES. 
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A nova rubrica relativa a “Serviços” teve uma redução significativa, dado o término do projeto VOLUNTEER 

ESCAPES CAMPS – AÇORES, que tinha um grande peso, mas continuando esta rubrica a apresentar um saldo 

significativo e a justificar a aposta nesta oferta. 

 

A rubrica “Outros” é agora nula. 

 

A evolução das receitas é bastante positiva, refletindo uma retoma bastante expressiva da oferta base, com 

potencial de crescimento, revelando que se constitui como um pilar estruturante, com a aposta na disponibilização 

de serviços a revelar-se uma aposta bem sucedida e igualmente estruturante, aliado ao sucesso que advêm da 

persistência em candidaturas a fontes de financiamento, no conjunto, permitindo suplantar o financiamento de 

grande escala, limitado no tempo, associado ao financiamento de maior envergadura dos projetos europeus. 

 

 

4. Demonstração de Resultados 

O saldo é positivo, estando em crescimento, refletindo a retoma e o equilíbrio estrutural da estrutura de 

financiamento, aliada a uma gestão eficiente dos recursos, bem como a aposta bem sucedida em novas tipologias 

de capitalização, podendo concluir-se que a crise foi ultrapassada sem delapidar a poupança estratégica, 

permitindo, inclusive, continuar a investir e consequentemente manter a capacidade de crescimento, bem como é 

importante salientar que se continua a manter o registo de inexistência de dívida ou passivo. 

 

A estratégia implementada demonstrou a sua resiliência e capacidade adaptativa, com o potencial de aprovação 

de novas candidaturas a fundos nacionais e principalmente europeus, a terem suporte financeiro e a obviar um 

potencial de crescimento, mesmo enfrentando a crise. 

 

Quadro II – Demonstração de Resultados [Período Homólogo] 

 

Demonstração de Resultados 

Rubricas Valor 

Receitas 145.350,30€ [115.454,52€] 

Despesas 111.907,63€ [164.663,19€] 

Saldo 33.442,67€ [-49.208,67€] 

Receita Transitada 113.129,12€ [162.337,79€] 

Total 146.571,79€ [113.129,12€] 

 

 

5. Previsão de evolução da associação  

O próximo ano da associação deverá ser pautado por uma certa estabilidade financeira face aos planos em curso, 

com uma estrutura financeira consolidada, que permite ter uma capacidade de dotação financeira para projetos 

em fase de aprovação, de maior escala e envergadura, bem como dar resposta a um eventual ímpeto de 

crescimento associado aos serviços e oferta base, estruturantes para a estabilidade da associação. 

 

 

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 2022 

 

A Direção 

 

Miguel Teles Mariana Dias Miguel Albuquerque 

(Presidente) (Vice-Presidente) (Tesoureiro) 
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Anexo I 

 
Quadro III – Despesas por Rubrica e Mês 

 
 

Quadro IV – Receitas por Rubrica e Mês 

 
 

Quadro V – Existências 

 

T'Shirts Ferramentas Protetores Materiais Plantas Parcerias Voluntariado Monitores Ordenados TSU IRS FCT Seguros Transporte Viaturas Alimentação Alojamento Comunicações
Despesas 

Correntes
Economato Total

Abril 452,54 - - - 34,90 - 2342,73 40,00 3046,84 1065,60 217,00 32,02 - 154,05 - 5,20 - 14,99 130,25 - 7536,12

Maio - - - - - - 2874,52 16,00 3006,16 1065,60 217,00 32,02 - 284,92 - 94,43 - 14,99 87,85 3,39 7696,88

Junho - - - - - - 2176,27 - 3010,68 1065,60 217,00 32,02 626,48 402,82 - 70,14 374,36 14,99 79,95 - 8070,31

Julho - - - - - - 2725,92 - 5619,08 2131,20 434,00 32,02 - 161,35 - 96,04 120,00 14,99 92,14 - 11426,74

Agosto - - - 5,25 - - 250,00 - 2825,36 1065,60 217,00 32,02 - 408,71 - 251,31 140,00 42,93 114,94 - 5353,12

Setembro - - 778,00 1057,60 - - - 40,00 2997,12 1065,60 217,00 32,02 212,50 230,07 311,44 163,25 171,12 42,93 174,97 59,99 7553,61

Outubro - 1382,43 - 47,76 2304,15 - 250,00 16,00 2924,80 1065,60 217,00 32,02 -33,50 3423,15 - 682,36 1718,52 42,93 89,50 5,50 14168,22

Novembro - - 413,57 2528,73 560,24 - 500,00 54,00 2951,92 1065,60 217,00 32,02 105,38 524,32 - 848,35 997,00 42,93 468,73 - 11309,79

Dezembro - - - - 90,42 - 1008,68 100,00 5628,12 2131,20 434,00 32,02 341,52 347,61 442,20 549,26 - 42,93 98,21 - 11246,17

Janeiro_22 - - 447,47 - 939,68 1136,00 336,96 - 3010,68 1065,60 217,00 32,02 - 529,75 - 329,06 504,00 42,93 140,50 29,99 8761,64

Fevereiro - - - 35,99 1328,21 - 1080,37 44,00 3220,68 1165,50 295,00 35,01 557,43 473,66 - 533,12 637,00 43,43 170,82 - 9620,22

Março - - - - 610,74 - 1383,11 8,00 3177,55 1165,50 295,00 35,01 572,97 480,16 - 289,05 540,00 43,43 564,29 - 9164,81

Total 452,54 1382,43 1639,04 3675,33 5868,34 1136,00 14928,56 318,00 41418,99 15118,20 3194,00 390,22 2382,78 7420,57 753,64 3911,57 5202,00 404,40 2212,15 98,87 111907,63

Movimentos

Despesas

T'Shirts 

Branca

T'Shirt 

Preta
Pólos Saco Pins

Pacote 

Actividade

Pacote 

Encomenda
Actividades Encomendas Quotas Donativos Serviços

Fundos 

Nacionais

Fundos 

LIFE

Fundos 

ESC
Total

Abril - - 16,00 - - - - - 10248,00 - 921,00 - - - 5596,80 16781,80

Maio - - 2,50 - - - - - 789,50 - 679,86 - - - - 1471,86

Junho 22,50 22,50 5,00 - - - - 116,00 - 20,00 969,18 18711,25 - - - 19866,43

Julho - - - - 1,50 - - 60,00 7021,00 50,00 754,50 - - - - 7887,00

Agosto 22,50 30,00 - 7,50 1,50 - 17,50 112,50 1606,50 - 1089,00 - - - - 2887,00

Setembro 7,50 15,00 5,00 - 3,00 22,00 - 225,00 6169,00 - 231,50 - - -10,80 - 6667,20

Outubro - - - - - - - 2289,09 7595,00 - 287,84 - - - 974,30 11146,23

Novembro 15,00 15,00 - 37,50 9,00 63,00 - 282,00 13691,00 - 890,43 1410,50 - - - 16413,43

Dezembro - - - - - 239,00 119,00 1475,50 4585,00 - 4891,98 4741,50 28847,34 - 213,90 45113,22

Janeiro_22 15,00 7,50 - - 7,50 22,50 119,00 944,50 1787,00 - 823,50 - - - 1375,78 5102,28

Fevereiro - - - - - - 7,00 686,50 1610,85 - 1443,50 - - - - 3747,85

Março 120,00 - - - - - - 1042,50 6755,00 - 348,50 - - - - 8266,00

Total 202,50 90,00 28,50 45,00 22,50 346,50 262,50 7233,59 61857,85 70,00 13330,79 24863,25 28847,34 -10,80 8160,78 145350,30

Movimentos

Receitas

Caixa 219,53

Conta 146352,16

Total 146571,69

Existências


