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1. Dados da Instituição 

Denominação: Associação Académica da Universidade da Madeira. 

Sigla: AAUMa. 

Designação Corporativa: Académica da Madeira. 

Sigla Corporativa: AM. 

Data da sua constituição: 10 de Dezembro de 1991. 

Sede: Universidade da Madeira – Campus Universitário da Penteada, Caminho 

da Penteada, 9020-105 São Roque – Funchal – Portugal. 

Estatutos: Publicados no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira em 22 

de Dezembro de 2015, da II Série, número 230.  

Número de Identificação Fiscal: 511 054 653. 

Instituição de Utilidade Pública: Atribuída através da Resolução n.º 1143/2010 

da Presidência do Governo Regional, publicada no Jornal Oficial da Região Au-

tónoma da Madeira em 28 de Setembro de 2010, na I Série, número 91, 2.º su-

plemento. 

Registo Nacional do Associativismo Jovem: 2007-00835.  

Enquadramento: Associação Jovem, de acordo com o Artigo 2.º da Lei n.º 

23/2006 de 23 de Junho.  

Enquadramento no Ensino Superior: Reconhecida pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior a 2 de Abril de 2007.  

Presidente da Mesa da Assembleia-Geral: Gonçalo André Sargo Reis. 

Presidente da Direcção: Alex Armando Fernandes de Faria. 

Presidente do Conselho Fiscal: João Bernardo Spínola Faria.   
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2. Caracterização da AAUMa 

A Associação Académica da Universidade da Madeira (AAUMa) é a maior asso-

ciação estudantil da Região Autónoma da Madeira. Foi fundada a 10 de Dezem-

bro de 1991, três anos após a fundação da Universidade da Madeira (UMa). 

Trata-se de uma instituição privada, de utilidade pública e sem fins lucrativos, 

que se rege por Estatutos, regulamentos próprios e demais legislação geral e 

específica aplicável.  

A Académica da Madeira possui o estatuto de Entidade de Utilidade Pública, 

atribuído em 2010, reconhecendo o seu carácter de prestadora de um serviço a 

todos os cidadãos do país, através da Resolução n.º 1143/2010, de 23 de Se-

tembro, da Presidência do Governo Regional da Madeira.  

2.1. Princípios 

A Associação Académica da Universidade da Madeira rege-se, designadamente, 

pelos seguintes princípios, consagrados nos seus Estatutos: democraticidade, 

igualdade, independência, autonomia, solidariedade, representatividade e pro-

moção dos direitos humanos.  

O princípio da democraticidade concretiza-se na tomada de decisões directa-

mente pelos membros da Associação, nos termos dos Estatutos; na eleição dos 

órgãos estatutários mediante sufrágio universal, igual, directo, secreto e perió-

dico e no respeito pelas decisões legalmente tomadas pelos órgãos estatutaria-

mente competentes.  

O princípio da igualdade concretiza-se na não discriminação entre alunos da 

UMa, designadamente em função de ascendência, género, raça, língua, origem, 

convicções políticas, religiosas ou ideológicas, situação económica ou condição 

social.  

O princípio da independência concretiza-se na não submissão ao Estado, aos 

partidos ou associações políticas, às organizações religiosas ou às organizações 

não-governamentais.  

O princípio da autonomia concretiza-se na liberdade de organização e de gestão.  



ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DE CONTAS • 2020 p. 10 

 

O princípio da solidariedade concretiza-se na vinculação dos membros dos ór-

gãos estatutários aos programas eleitorais e às deliberações tomadas.  

O princípio da representatividade concretiza-se na definição da Associação Aca-

démica como a estrutura representativa de todos os estudantes da UMa.  

O princípio da promoção dos direitos humanos concretiza-se no dever de respei-

tar, em todas as actuações, a Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

2.2. Objectivos Fundamentais 

A Académica da Madeira tem como objectivos fundamentais, consagrados nos 

seus Estatutos: 

a) a representação de todos os estudantes da UMa e a defesa dos seus 

interesses;  

b) o aprofundamento da gestão democrática da Universidade e a melhoria 

das condições de ensino;  

c) a participação na definição das políticas relativas à educação e à forma-

ção ao longo da vida, a nível comunitário, nacional, regional e local;  

d) a promoção, a realização e o apoio de actividades de interesse científico, 

pedagógico, cultural, recreativo, de formação profissional e de promoção 

de acesso ao mercado de trabalho;  

e) o fortalecimento da integração dos alunos da UMa na realidade comuni-

tária, nacional, regional e local;  

f) a participação na definição e execução dos programas de acção social e 

de formação da UMa, ou aqueles em que esta participe a qualquer título;  

g) o aprofundamento da participação dos alunos na discussão dos proble-

mas educativos;  

h) a realização de actividades desportivas e de lazer, das equipas de des-

porto e das actividades de solidariedade social;  

i) a promoção do desenvolvimento cultural através da investigação científica 

e da promoção e divulgação editorial; 

j) a realização de actividades turísticas que promovam o destino Madeira, 

instrumento fundamental para o desenvolvimento regional; 
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k) a participação ou aquisição de participações em sociedades desde que 

essa participação seja necessária ou conveniente à prossecução dos 

seus fins; 

l) a implementação de outros objectivos definidos pelos órgãos estatutaria-

mente competentes.  
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3. Introdução 

A Associação Académica da Universidade da Madeira tem como principal objec-

tivo a dinamização de actividades que integrem diversas áreas do conhecimento, 

ao longo de todo o ano. Todas as actividades realizadas, passam por um pro-

cesso de idealização, planeamento, preparação, execução e avaliação, etapas 

que são executadas pela nossa equipa de trabalho, composta por estudantes e 

antigos estudantes da academia madeirense, permitindo, assim, a sua materia-

lização. 

Na concretização das suas actividades, a Académica da Madeira tem vindo a 

imprimir um carácter inclusivo, fundamental nos dias de hoje, uma vez que, para 

além de envolver a comunidade académica, permite e incentiva o envolvimento 

da comunidade local, regional, nacional e internacional.  

Para tal, privilegiou-se o trabalho estruturado e dividido por diferentes áreas, no-

meadamente o interesse científico, pedagógico, cultural, de formação profissio-

nal, tecnológico, ambiental, de natureza artística e de promoção de acesso ao 

mercado de trabalho. Desta forma, além de providenciar pontos de atendimento 

ao estudante pelos espaços Gaudeamus e o Students’ Help Desk, é-nos possí-

vel concretizar iniciativas como a Cadmus, a Imprensa Académica, os Embaixa-

dores, a Bolsa de Alimentação, a Bolsa Escolar, o LER, o UMajuda, o Mudámos 

a UMa, o Reciclar+, o Omni-, o Observatório da Vida Estudantil, o Exame Se-

mestral, o You Print We Plant, o Troféu do Reitor, os Fatum - Grupo de Fados 

da Académica da Madeira, as Visitas Educativas ao Campus da Penteada, o 

campo de férias Doutorecos, o Cartão de Associado, a Herança Madeirense, a 

oferta formativa, entre muitas outras. 

O trabalho desenvolvido, por uma vasta equipa de colaboradores, permite, não 

apenas mas essencialmente, não limitarmos o Plano de Actividades a programas 

e actividades já existentes, mas sim apostar num trabalho contínuo de expansão 

e de aperfeiçoamento: aumentar, diversificar e melhorar as iniciativas.   

Não obstante os objectivos traçados, impera uma criteriosa e responsável gestão 
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financeira. Deve-se ao esforço e à dedicação dos nossos colaboradores a esta-

bilidade financeira. A autonomia financeira da Académica da Madeira foi deter-

minante na gestão constante e equilibrada das actividades desenvolvidas, algo 

que ficou marcado a partir do ano económico de 2010. A superação quantitativa 

dos valores globais das vendas e das prestações de serviço, em comparação 

com os valores globais de donativos e de subsídios, é um dos factores que per-

mite a prossecução da nossa missão, ainda que com grandes dificuldades e de-

safios impostos pela situação pandémica que se viveu na maior parte do ano de 

2020. 

Apesar das dificuldades sentidas, o balanço indica um claro sucesso das inicia-

tivas que foram, de facto, concretizadas. Caracterizadas pela inovação, pela de-

dicação e pela persistência, o sucesso advém, também, da forma como comuni-

camos com a comunidade. A disseminação das actividades e a comunicação 

com o nosso público-alvo assenta em várias vertentes: meios de comunicação 

desenvolvidos e geridos por nós; parcerias com órgãos de comunicação locais 

e regionais; e parcerias com influenciadores sociais, ferramenta impactante na 

forma de comunicação contemporânea.  

Um dos últimos passos dados no sentido de chegar de forma mais eficaz ao 

nosso público foi a alteração da imagem corporativa, em 2017. Um rebranding 

levou a que adotássemos a designação Académica da Madeira, protocolando a 

sigla AAUMa como denominação de uso formal. 

O estabelecimento de parcerias com os diversos órgãos de comunicação social, 

como o Diário de Notícias da Madeira, a Antena 1, a RTP - Madeira e a TSF-

Madeira, tornaram possível a disseminação das diversas actividades que a Aca-

démica da Madeira promove e, por conseguinte, contribuíram para o seu su-

cesso e impacto.  Não obstante as parcerias que mantemos ao longo dos últimos 

anos na área da comunicação social, a Académica da Madeira tem vindo a apos-

tar, também, nos seus próprios meios de comunicação — a revista et al., o web-

site, as redes sociais e a aplicação móvel.  

O website, que sofreu um processo de reformulação e de modernização em 

2016, é actualizado diariamente pelos nossos colaboradores, permitindo uma 
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comunicação mais activa. O portal online reúne, de forma organizada, todos os 

conteúdos e as iniciativas de apoio ao estudante, das actividades culturais (apre-

sentadas em diversos idiomas), da oferta formativa, desportiva e recreativa e das 

novidades editoriais. 

O correio electrónico continua a ser uma ferramenta fundamental de contacto 

entre a nossa estrutura e os estudantes. Trata-se de um mecanismo utilizado 

para o envio das principais informações que devem ser do conhecimento público, 

sem transformá-la em risco de ser entendida como lixo electrónico. As redes 

sociais assumem-se como um dos mecanismos mais eficazes na divulgação das 

nossas actividades, uma vez que permitem apresentar a informação de forma 

constante, atual e apelativa.  

A aplicação móvel veio revolucionar a forma de contacto entre a Académica da 

Madeira e os seus associados — o estudante. Para além de todas as informa-

ções de que deve estar munido para a frequência no ensino superior, o estudante 

tem a oportunidade de usufruir de diversas vantagens e benefícios. 

A colaboração contínua com diversas empresas e entidades identifica-se como 

um factor de sucesso, ainda que em tempos de incerteza para todos os sectores 

económicos e sociais. Tendo isso em conta, continuamos a trabalhar e a coope-

rar de forma bilateral com diversas entidades externas, nomeadamente a Em-

presa de Cervejas da Madeira, a Empresa Diário de Notícias, o Grupo Santander 

Universidades, a Coca-Cola European Partners, o Grupo Ibersol, a Asseco PST 

e a Altice MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia, são algumas das 

grandes empresas que, após vários anos de trabalho, continuam a demonstrar 

interesse em apoiar as nossas iniciativas e a acreditar na nossa missão. Manter 

a nossa postura de responsabilidade e de credibilidade tem-nos permitido pre-

servar uma relação duradoura de trabalho e de empenho constante com as em-

presas. O trabalho contínuo e assertivo com estas empresas permite que o Car-

tão de Associado, para além de identificar os nossos associados, confira aos 

mesmos uma vasta gama de descontos e vantagens.  

Os colaboradores da Académica da Madeira, enquanto estudantes do ensino 
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superior, sempre foram sensíveis às dificuldades sentidas pelos seus pares, pro-

curando entender de que forma podiam ser minimizadas e, eventualmente, eli-

minadas as barreiras que impedem os colegas de darem continuidade aos seus 

estudos. Diversos estudos desenvolvidos pelo Observatório da Vida Estudantil, 

estrutura da Académica da Madeira, têm mostrado que as dificuldades que os 

estudantes da UMa possuem não são exclusivamente de carácter financeiro. 

São, também, dificuldades com a alimentação, com a aquisição de material es-

colar, com espaços de estudo condignos e com dificuldades de adaptação ao 

quotidiano académico. Dadas as conclusões dos diferentes estudos foram sendo 

submetidas propostas da Académica e foram sendo concretizados apoios ao es-

tudante fundamentais:  a implementação da refeição simples e do lanche sim-

ples, a aquisição de obras técnicas de elevado custo, a substituição de mobiliário 

das salas de aula e salas de estudo e a oferta de material escolar.  

Como já aqui referido, em 2019, foi criado oficialmente o Observatório da Vida 

Estudantil (OVE), apesar de já ter sido responsável por, em 2018, apresentar 

num congresso nacional, algumas conclusões preliminares sobre quem são os 

estudantes da UMa: perfis e principais tendências do recrutamento estudantil da 

única universidade de ensino público na RAM. Tendo como principal missão a 

monitorização dos estudantes da Universidade da Madeira desde o momento em 

que são colocados nesta Instituição até ao momento de ingresso no mercado de 

trabalho, os estudos empreendidos permitem que possamos agir em conformi-

dade com as aspirações, os desafios e as dificuldades com que a comunidade 

estudantil é confrontada ao longo do seu percurso académico. Além de interpre-

tar esse acompanhamento como parte da missão estatutária, o trabalho desen-

volvido pelo OVE, irá permitir que se actue de forma mais adequada às necessi-

dades dos nossos colegas e dotar os decisores locais de um conhecimento cabal 

e consistente sobre os estudantes da UMa. 

4. Funcionamento Interno  

Os colaboradores da Académica da Madeira encontram-se distribuídos pelas di-

versas unidades orgânicas: departamentos e secções.  
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Estando devidamente regulamentadas, estas unidades existem para fomentar a 

organização e a transversalidade dos programas e das iniciativas desenvolvidas, 

incentivando o trabalho em equipa e aproximando os demais estudantes da sua 

Académica. 

 

 

4.1. Órgãos Sociais 

 

A Académica da Madeira é, estatutariamente, constituída por três órgãos sociais: 

a Assembleia-geral, a Direcção e o Conselho Fiscal. A Assembleia-geral (AG), 

presidida por Gonçalo Reis, coadjuvado por Diogo Freitas e Rui Barros, é o órgão 

deliberativo máximo cujos membros da Mesa presidem, convocam e organizam 

as assembleias, nas quais são analisados, discutidos e deliberados assuntos 

relativos à comunidade académica, designadamente o Plano de Actividades, o 

Plano Orçamental, o Relatório de Actividades e Contas, entre outros. 
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A Direcção, presidida por Alex Faria, Luís Rocha e Ana Serrão, é o órgão de 

gestão da Académica da Madeira que define as políticas gerais e zela pelo cum-

primento do programa eleitoral e dos Estatutos, procurando fomentar e dinamizar 

o espírito académico, a camaradagem, a solidariedade e a união entre os estu-

dantes, reavivando o gosto pelo Associativismo. É responsável pela representa-

ção interna e externa dos estudantes, defendendo e apoiando as suas iniciativas 

e colaborando activamente com os seus representantes nos vários órgãos de 

gestão da UMa. 

O Conselho Fiscal é o órgão ao qual compete uma acção independente centrada 

na fiscalização coerente e rigorosa do fundo patrimonial e financeiro, e das acti-

vidades da Académica da Madeira. Para tal, a equipa liderada por Bernardo Fa-

ria, coadjuvado por Francisco Andrade e Carlos Ferreira, desenvolve um acom-

panhamento contínuo com base numa análise imparcial das actividades desen-

volvidas pela Direcção e pelos seus departamentos. 

4.2. Unidades Funcionais  

Internamente, a Académica da Madeira é constituída por várias unidades e 

subunidades funcionais, onde um conjunto alargado de colaboradores — estu-

dantes dos vários ciclos de ensino e antigos estudantes da Academia, bem como 

diversos estudantes e antigos estudantes de diversos estabelecimentos de en-

sino espalhados pela Europa ao abrigo do programa europeu Erasmus+ — exer-

cem funções diversas. O trabalho voluntário, desenvolvido por mais de nove de-

zenas de colaboradores, constitui a base de toda a missão desta Associação. 

É através desse precioso contributo que a Instituição presta o seu serviço ao 

país, à região em que se insere e a todos os que consigo trabalham. Sendo o 

voluntariado transversal a todas as acções desenvolvidas pela Académica da 

Madeira, o nível de organização e a maturidade das suas iniciativas torna neces-

sária a existência de um grupo permanente de colaboradores que passam, tam-

bém, pelos funcionários da Instituição. Asseguram, portanto, o funcionamento da 

entidade e a regularidade das suas acções, sendo independentes da constitui-

ção dos órgãos sociais. Na Académica da Madeira, a prática do voluntariado está 
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regulamentada e aprovada pela Assembleia-geral, constituindo como objectivos 

fundamentais: 

· Desenvolvimento de acções de interesse formativo, lúdico, desportivo, cultural, 

social e humanitário, sob a orientação de elementos designados pela Académica 

da Madeira; 

· Integração em projectos de apoio aos associados através de acções previa-

mente definidas com a Académica da Madeira; 

· Partilha com os membros e funcionários da Académica da Madeira tarefas de 

carácter variado; 

· Estimulação da participação dos associados nas diferentes acções promovidas 

pela Académica da Madeira, bem como em todos os seus serviços; 

· Contribuição para a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos e iniciativas 

desenvolvidas. 

Tendo presente que a Académica da Madeira pretende, acima de tudo, dar res-

posta às necessidades dos estudantes, foi necessário criar, na sua estrutura, 

diversas unidades funcionais, cada qual com a sua área de intervenção e com-

petências bem definidas, encontrando-se, internamente, dividida em três depar-

tamentos. 

O Departamento Financeiro exerce as funções de tesouraria da Académica, au-

xiliado por uma empresa de contabilidade que presta um apoio contínuo no es-

clarecimento de dúvidas, na análise e no acompanhamento das contas. Neste 

departamento, está inserida a Secção Comercial, que tem como principais fun-

ções a supervisão e o controlo de todos os espaços, aspectos e estratégias co-

merciais da nossa estrutura. O director do departamento e o responsável pela 

Secção Comercial são os intermediários pelas comunicações da Académica da 

Madeira com a respectiva empresa de contabilidade. 

O Departamento Académico, pilar da existência desta Instituição, representa um 

papel essencial na divulgação, na realização e no apoio às actividades de inte-

resse científico, pedagógico e cultural, de formação profissional e de promoção 
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de acesso ao mercado de trabalho. Este departamento possui quatro secções: 

1. A Secção de Apoio ao Estudante tem como principais funções dis-

ponibilizar, a todos os estudantes da Universidade da Madeira, in-

formações pertinentes e necessárias para um melhor percurso 

académico, defender e reivindicar os seus direitos, bem como pres-

tar apoio aos estudantes nas suas dificuldades, através dos nossos 

programas sociais ou outros mecanismos disponíveis. 

2. A Secção de Projectos e Programas representa uma parte impor-

tante da Académica, uma vez que organiza actividades, projectos 

e iniciativas ao longo do ano lectivo que auxiliam os estudantes a 

investir no enriquecimento das suas aptidões pessoais. Acredita-

mos que, assim, estamos a permitir aos estudantes desta Acade-

mia uma preparação mais proveitosa e útil, representando uma 

mais-valia decisiva numa selecção futura. Esta secção também é 

responsável pela investigação, candidatura, participação e execu-

ção nos programas europeus por parte da Associação Académica. 

3. A Secção de Desporto desenvolve diversas actividades desporti-

vas, de saúde e bem estar, durante todo o ano lectivo. Os torneios 

académicos, que abrangem várias modalidades, exercidas ao ar 

livre, são exemplos da preocupação da Associação em tentar con-

templar as preferências da maior parte dos estudantes que repre-

senta, proporcionando, também, momentos de convívio e partilha 

de valores. 

4. A Secção de Informática foi criada no final do ano de 2020, pela 

grande evolução das tecnologias e pela Académica depender cada 

vez mais dos sistemas informáticos que possui. Tem o intuito de 

desenvolver toda área de Informática da organização, isto é, a ad-

ministração dos recursos informáticos, o suporte a aplicações de 

gestão e de escritório, a automatização de processos ou tarefas, a 

gestão de contas, domínios e alojamentos web, bem como a cria-

ção de aplicações móveis de grande utilidade para o quotidiano 

académico. 
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O Departamento de Cultura desempenha um papel fundamental que, ao traba-

lhar de forma contínua e transversal com os restantes departamentos, tem como 

principal objectivo dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela equipa de cola-

boradores da Académica. Para tal, desenvolve estratégias de comunicação efi-

cazes, um dos meios definidos para aumentar o nível de informação sobre as 

actividades da Académica e sobre a própria vida da Universidade. É da respon-

sabilidade deste departamento a uniformização da imagem corporativa da Asso-

ciação em todas as linhas de comunicação da Académica na Internet, na rádio, 

na televisão e na imprensa escrita; a preservação e dinamização da tradição 

académica, através da realização de eventos lúdicos — como a recepção aos 

novos estudantes e da Semana Académica; e pela celebração de protocolos e 

de parcerias. Este departamento possui duas secções: 

1. A Secção de Turismo, que supervisiona e controla todos os aspec-

tos e estratégias das iniciativas direccionadas ao público turístico. 

2. A Secção Editorial é responsável pelos projectos e actividades edi-

toriais da Académica. Esta secção pretende desenvolver a activi-

dade de investigação e de produção editorial, dentro e fora da Uni-

versidade, além de fomentar a leitura e o contacto com esse uni-

verso. 
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5. Académica da Madeira em números 

  

 

 

  

  

+	1.250	
Associados	
de	pleno	
direito

+	90	
Voluntários

+	50
livros
editados

+	2.700
árvores	
plantadas

+	5.000	
seguidores	
no	Instagram

+	47.000	
refeições	
atribuídas

+	200.000	
visualizações	
no	website

+	30.000
seguidores	no	
Facebook

+	800	
instalações	
ativas	na	
aplicação

+	3.300
Alunos	na	
UMa
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6. Projectos e programas 

A Académica da Madeira, como estrutura representativa de todos os estudantes 

da Universidade da Madeira, tem a missão de apoiar os alunos em todos os 

obstáculos encontrados ao longo da sua passagem pela universidade. Como tal, 

as diversas linhas de acção seguintes compreendem onde e de que forma temos 

investido e apostado a nossa actividade, dando origem a diversos projectos e 

programas. 

6.1. Aplicação Móvel 

Em 2020, foi implementada, fruto de vários anos de trabalho de estudantes e 

antigos estudantes da UMa, uma aplicação móvel com conteúdos fundamentais 

ao quotidiano académico. 

Os horários, o calendário académico, as ementas da cantina, as iniciativas da 

Académica, os transportes e as notícias sobre a actualidade do ensino superior, 

são algumas das funcionalidades disponíveis.  

Apenas foi disponibilizado para o sistema Android, através da Play Store, mas 

perspectiva-se o lançamento para o sistema iOS já no primeiro trimestre de 2021. 

6.2. Apoio ao Estudante  

Matriz identitária e fundamental da nossa estrutura associativa, o Apoio ao Estu-

dante é uma componente central do Universitas e a principal linha de acção da 

Académica da Madeira. É transversal em toda a nossa missão e encontra-se 

disponível em dois canais distintos: presencialmente e remotamente. 

Este atendimento ao público é realizado através de plataformas distintas, permi-

tindo que os nossos associados e demais estudantes possam, em qualquer mo-

mento, expor dúvidas, apresentar problemas, requerer informações ou, simples-

mente, dar sugestões. Presencialmente, qualquer pessoa pode ser atendida em 

três espaços distintos, enquanto que remotamente, o atendimento é efectuado 

através do correio electrónico, por atendimento telefónico, pelas nossas redes 

sociais, pelo nosso portal ou pela nossa aplicação móvel. 
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Em 2017, com um novo conceito, o atendimento ao estudante, efectuado no Stu-

dents’ Help Desk, mostrou ser uma boa solução. Ainda que tenha sido obrigado 

a encerrar face às medidas de contenção da propagação do novo coronavírus, 

o balcão de atendimento recebeu, no ano lectivo de 2019-2020, cerca de 9 980 

estudantes, um número muito positivo se tivermos em consideração que, apesar 

da pandemia, muitos foram aqueles que consideraram este espaço seguro. No 

ano lectivo anterior (2018-2019), o Students’ Help Desk tinha registado um nú-

mero ligeiramente superior, cerca de 13 193 estudantes. 

Ao longo de todo o ano lectivo, existe a preocupação em providenciar esclareci-

mentos diversos sobre temáticas pertinentes, exemplo disso são o estatuto de 

trabalhador-estudante, o passe sub-23, as bolsas de estudo locais, regionais e 

nacionais, o apoio ao migrante e vários regulamentos que dizem respeito ao es-

tudante.  

De forma a garantir que a informação providenciada está sempre correcta e ac-

tualizada, é fundamental a cooperação com duas importantíssimas estruturas da 

Universidade e que prestam apoio ao estudante: o Provedor do Estudante, que 

promove e defende os interesses legítimos dos estudantes; e o Gabinete de 

Apoio ao Estudante, destinado a apoiar o estudante na sua relação com a Uni-

versidade, no âmbito da sua actividade pedagógica. De forma a ajudar os estu-

dantes, garantindo os seus direitos, mantemos, com ambos, uma colaboração 

privilegiada. 

No intuito de garantir uma maior proximidade, nos últimos anos lectivos, novos 

serviços passaram a integrar a oferta da Associação Académica:  

● O Students’ Help Desk, situado no piso -1 do Campus Universitário, en-

contra-se aberto de Setembro a Junho, funcionando de segunda-feira a 

sexta-feira com um horário muito alargado, para que seja possível abran-

ger os estudantes de todos os ciclos de estudo e de faixas etárias varia-

das, dos regimes diurnos e pós-laboral, que possam ter. 

● O We Print, situado no Students’ Help Desk, é o serviço de reprografia 

tradicional, disponibilizando impressões, digitalizações e cópias de docu-

mentos, bem como plastificações, encadernações e outros serviços aos 
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estudantes da nossa Universidade. 

● Em alternativa ao We Print, a Académica da Madeira desenvolveu o ser-

viço You Print, para que os acessos a alguns serviços de reprografia mais 

utilizados não estejam condicionados ao horário de funcionamento dos 

nossos pontos de atendimento. O You Print oferece serviços de impres-

são, de digitalização e de cópia, sem restrição de horário e a um preço 

mais acessível, possibilitando, assim, uma maior comodidade e flexibili-

dade, devido ao seu carácter autónomo. Sendo já uma realidade em di-

versas instituições de ensino superior por todo o país, tem tido uma 

grande adesão por parte dos nossos estudantes. 

● Canais electrónicos de atendimento. A pandemia acentuou a importância 

que os vários canais remotos que estão disponíveis para o estudante fos-

sem mais utilizados e, consequentemente, ampliados. Em 2020, os nos-

sos associados puderam esclarecer dúvidas através dos seguintes ca-

nais: portal electrónico (formulário e aplicação de conversa), redes sociais 

(Facebook e Instagram), aplicação móvel, telefone (mensagem de voz) e 

correio electrónico. Em todos os meios foi garantido um atendimento cé-

lere que, quando não era imediato, correspondia a um tempo nunca infe-

rior a 48 horas úteis. Salienta-se, contudo, que a dificuldade que os servi-

ços da UMa têm de atendimento ao estudante e aos demais interessados, 

acabam sobrecarregando os nossos serviços com dúvidas sobre aspec-

tos internos e externos (candidaturas, notas, pagamento de propinas, ins-

crições) que, em vários casos, apenas a Universidade consegue esclare-

cer, dado que não temos acesso ao sistema de gestão dos alunos e de-

mais ferramentas internas da UMa, como é normal. Essa falta de resposta 

da Universidade causa um forte descontentamento.  

6.3. Cadmus 

Face à procura por parte de autores externos à comunidade académica sentimos 

a necessidade de criar, em Outubro de 2020, a CADMUS, uma nova editora, 

com uma linha mais generalista, de novos autores e de livros independentes. 
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Em três meses, a CADMUS publicou O Lago das Sereias, de Délia Gomes, Con-

tos Populares e Lendas das Ilhas da Madeira e do Porto Santo, de José Viale 

Moutinho, a novela gráfica Pensar é estar doente dos olhos, de Samuel Jarimba 

e Filipe Olivale e ainda a obra infantil O Pescador, de Rafaela Rodrigues. 

6.4. Convívio 

Acreditamos que o convívio entre a comunidade estudantil é importante e os 

eventos tornam-se marcantes na vida de um estudante universitário. As relações 

interpessoais revelam-se muito importantes para a construção de uma socie-

dade saudável e que, em breve, será possível retomar as várias formas de con-

vívio e promover momentos únicos e marcantes para uma vida académica me-

morável. 

Em 2020, face aos constrangimentos impostos pela pandemia, não nos foi pos-

sível desenvolver, como pretendido, alguns dos grandes eventos previstos, em 

especial a Recepção ao Caloiro e toda a programação prevista para a Semana 

Académica. Ainda assim, e apesar de todos os constrangimentos, o encerra-

mento da Universidade, o confinamento e o recolhimento obrigatório, uma reali-

dade nunca antes vivida, foi possível a organização da Bênção das Fitas, inse-

rida na Graduação, com a celebração religiosa, na Sé do Funchal bem como no 

final do ano o Aniversário da Académica da Madeira, a 10 de Dezembro. 

6.5. Desporto 

Apesar da prática da actividade desportiva no ensino superior não ser obrigató-

ria, reconhecemos os benefícios que dela advêm. Continuamos empenhados 

para que o desporto universitário volte a fazer parte do quotidiano da comuni-

dade académica assim que tal for possível. Ao longo do ano lectivo 2019-2020, 

apenas nos foi permitido realizar 2 eventos desportivos — o troféu do reitor e o 

torneio de squash. No futuro, pretende-se concretizar actividades nas modalida-

des e torneios já anteriormente praticadas — Troféu do Reitor, Basquetebol 3X3, 

Futebol de 7, Squash, Bodyboard, por exemplo — e tornar possível a realização 

de novas modalidades que se mostrem com potencial entre os estudantes. 
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Continuamos a lutar contra uma parca participação por parte dos estudantes nas 

actividades desportivas por nós empreendidas. Para além de novas possibilida-

des é nosso objectivo aliar a concretização de novos eventos com uma aposta 

na sua divulgação, quer através de material publicitário, quer através dos nossos 

meios de comunicação digitais. 

Para atingirmos estes nossos objectivos é fundamental a disponibilidade e o 

apoio da Federação Académica do Desporto Universitário (FADU) que, após 

uma visita à Região Autónoma da Madeira, sensibilizou as entidades públicas 

com responsabilidades no desporto e a UMa para a importância da prática des-

portiva universitária. Além de ser necessário um maior financiamento na área do 

desporto, entendemos ser necessário um destacamento docente, como já houve 

num passado recente, destinado ao apoio do desporto universitário, para que 

consigamos, primeiramente, aumentar a participação no desporto do ensino su-

perior, e, por conseguinte, permitir a representação da Académica e seus atletas, 

nos Campeonatos Nacionais Universitários (CNU). Dado que contamos com o 

apoio da Direcção Regional de Juventude, ao financiar a deslocação de estu-

dantes-atletas, a participação nestes campeonatos é uma das principais linhas 

de acção a seguir no próximo ano lectivo. 

6.6. Doutorecos 

O programa Doutorecos é o campo de férias da Académica da Madeira, que 

decorre durante um mês, nas instalações da UMa, contribuindo para o desenvol-

vimento de várias competências das crianças. Vocacionado para receber crian-

ças entre os 6 e os 12 anos de idade, o Doutorecos é desenvolvido desde 2012, 

e conta com a participação de estudantes e antigos estudantes da UMa, de do-

centes e investigadores, de Centros de Investigação da UMa e de entidades ex-

ternas à Academia. 

São desenvolvidas diversas actividades, reguladas por um Plano Pegadógico e 

de Animação para que cada criança adquira competências com a interacção com 

outras crianças em espaços estruturados e vigiados onde os encarregados de 

educação podem deixar as crianças que se encontram de férias. São também 
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objectivos fomentar a interculturalidade entre os participantes pela partilha de 

experiências pessoais na construção de um caminho comum; criar um ambiente 

propício ao desenvolvimento pessoal e social da criança, e permitir, através dos 

temas incluídos no programa, o desenvolvimento em diferentes áreas do conhe-

cimento de forma a estimular na criança o gosto pelas mesmas. 

Em 2020, e face ao prolongamento dos calendários lectivos, o campo de férias 

decorreu durante o mês de Agosto e, apesar de todos os obstáculos impostos 

pela doença provocada pelo novo coronavírus, contámos com a participação de 

96 crianças, algumas das quais inscritas em mais do que 1 semana. 

6.7. Embaixadores 

O programa dos Embaixadores, criado em 2020, teve como finalidade receber, 

acompanhar e orientar os novos estudantes da Universidade da Madeira, com-

plementando as actividades recreativas organizadas pelos grupos musicais (as 

tunas e grupo de fados) e as actividades da praxe, que foram suspensas nesse 

ano. Contando com a colaboração de 35 embaixadores, era nossa intenção pro-

longar o programa para além dos dois primeiros meses de actividade lectiva com 

a sua participação e divulgação do curso em Open Days, feiras e apresentações 

locais em escolas de ensino secundário. O fecho dos estabelecimentos de en-

sino a entidades externas, como forma de evitar a propagação do novo corona-

vírus, impossibilitou essas acções.  

Não obstante a não participação em eventos externos à UMa, este programa foi 

fundamental uma vez que constituiu um ponto de encontro, um contacto privile-

giado entre que interliga os estudantes de 1.º ano e os estudantes de anos avan-

çados com o seu curso e a universidade. A adaptação ao ensino superior é, 

habitualmente, um processo difícil e moroso. Assim, ao ter o apoio dos colegas 

na apresentação da UMa, seus serviços e instalações e do curso, o estudante 

recém-chegado à UMa tem maior facilidade de adaptação a um novo mundo.  

De seguida, apresenta as instalações do Campus Universitário, as suas unida-

des, os seus serviços e o seu funcionamento e por último, mas não menos im-

portante, dá ainda a conhecer a dinâmica do processo ensino-aprendizagem, 



ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA 

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DE CONTAS • 2020 p. 28 

 

nomeadamente, os regulamentos, as dicas, os apontamentos, a plataforma In-

foAlunos, o guia do estudante, as tunas, o desporto, entre outros. 

Ao colaborar com a recepção e integração dos colegas, o embaixador acaba, 

também ele, por sair beneficiado, ao desenvolver competências fundamentais 

para a sua vida académica e para uma futura inserção no mercado de trabalho, 

enquanto tem a possibilidade de inspirar e partilhar as suas experiências na UMa 

com os novos alunos. 

6.8. Fatum 

A formação cultural é, através da Académica da Madeira, uma realidade a dife-

rentes níveis. Na vertente musical, a Associação Académica formou, em Janeiro 

de 2010, um grupo de fados — Fatum — constituído por antigos e actuais estu-

dantes universitários e que, realizava mensalmente, saraus académicos no Co-

légio dos Jesuítas, com entrada gratuita para todo o público. De entrada gratuita, 

os participantes acabavam por deixar donativos que revertiam, directamente, 

para os nossos programas sociais. Ocasionalmente, o grupo realiza, ainda, ou-

tros eventos ao longo do ano e conta à data com dois trabalhos discográficos.  

O ano de 2020 foi de particular dificuldade dado que o contexto pandémico ape-

nas tornou possível os ensaios durante dois meses e a realização de 2 concer-

tos, ocorridos no final dos meses de Janeiro e de Fevereiro.  

6.9. Formações Extra-curriculares 

Ao longo dos últimos anos, a Académica da Madeira também tem solidificado a 

formação curricular, através de uma grande oferta formativa mensal, destinada 

quer a estudantes e docentes da Universidade, quer a cidadãos exteriores à Uni-

versidade da Madeira. Em 2020, apesar da pandemia, ainda foram desenvolvi-

dos dois seminários: “Microsoft Excel Avançado” e “Em português escorreito”. 

Consideramos ser importante desenvolver actividades que auxiliem os estudan-

tes a investirem no enriquecimento de aptidões pessoais que lhes permitam uma 

preparação útil e válida e que representem uma vantagem decisiva numa selec-

ção profissional futura. Prova disso, é que estamos sempre dispostos a colaborar 
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e a acolher alunos da região para realizarem estágios connosco para obterem 

uma nova experiência de trabalho e prosperarem a sua vida académica, sendo 

que estes estágios são dinamizados pela Direcção Regional de Juventude. 

6.10. Herança Madeirense  

Numa vertente histórico-cultural, a Académica da Madeira promove, desde 2012, 

a Herança Madeirense, o programa que congrega toda a nossa oferta cultural e 

turística, que promove o património da nossa região. Este programa foi laureado 

com prémios e distinções a nível local, regional e nacional. 

Com o encerramento das vias aéreas e marítimas e dos hotéis, com o confina-

mento e o recolhimento obrigatório ocorridos durante este ano de 2020, as visitas 

foram sendo canceladas, presencial e remotamente, através das plataformas de 

venda turística.  

Assim que possível, tentaremos recuperar, melhorar e aumentar a nossa oferta 

cultural, voltando a realizar, visitas guiadas, visitas autónomas, visitas educati-

vas, circuitos de áudio-guias e algumas iniciativas pontuais. O Centro Histórico 

do Funchal, a Igreja do Colégio, o Colégio dos Jesuítas, os Paços do Concelho 

e a Assembleia Legislativa Regional são alguns dos espaços que integram a 

nossa oferta cultural. 

6.11. Greening the Curriculum 

Greening the curriculum é um dos programas de educação (não-formal) ambien-

tal que a Académica da Madeira tem vindo a implementar com a colaboração do 

programa Eco-escolas do Politécnico da Universidade da Madeira, que contou 

com o financiamento da Direção Regional da Juventude (DRJ), através do Pro-

grama de Inovação e Transformação Social (PRINT). 

O objectivo deste projeto foi a criação de equipas de educadores ambientais 

através do desenvolvimento das competências dos jovens estudantes quanto às 

questões ambientais, do aumento do número de jovens envolvidos em atividades 

ambientais ao nível local e da promoção da aprendizagem entre pares. 

O projeto foi impulsionado pela necessidade encontrada de (1) integrar os jovens 
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universitários em atividades diversas e que constituam um fator de diferenciação 

na inserção no mercado de trabalho; (2) fomentar a formação não-formal como 

sendo fundamental na construção do currículo e (3) minimizar a pegada ecoló-

gica. 

Em dois dias de intervenção participaram 224 estudantes, reunidos em peque-

nos grupos e distribuídos por diferentes áreas de intervenção, de modo a não 

existirem ajuntamentos ou quaisquer incumprimentos ao plano de contingência 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2). Tendo sob a sua responsabilidade a lim-

peza e recolha de lixo, o controlo de vegetação invasora e a inventariação do 

lixo produzido nos espaços da UMa, os estudantes foram, ainda,  capazes de 

identificar outras situações a resolver e a ser apoiadas pelas autoridades com-

petentes: a existência de, pelo menos 6 locais, onde pernoitam pessoas sem-

abrigo, 2 locais onde têm sido depositados e abandonados inertes de forma ir-

responsável e, até, ilegal, nomeadamente óleos, loiças sanitárias e eletrodomés-

ticos e a ausência de limpeza dos jardins junto à UMa, fazendo com que o mato 

seco junto ao lixo abandonado, constitua uma combinação perigosa.  

Foram recolhidos 138 quilos de lixo sendo o plástico, garrafas de vidro, beatas 

de cigarro (cerca de 6 mil beatas), roupa e sapatos, medicamentos, máscaras 

cirúrgicas, brinquedos, toalhitas e preservativos exemplos dos itens mais encon-

trados.  

6.12. Imprensa Académica 

A Imprensa Académica é uma das editoras da Académica da Madeira, criada em 

2013, e que pretende fomentar a investigação científica, promover o debate, a 

discussão e a reflexão junto da sociedade, das temáticas presentes nos traba-

lhos desenvolvidos. Por outro lado, contribui, activamente, para a manutenção 

dos nossos programas sociais ao financiar inúmeras Bolsas de Alimentação e 

Escolar. A equipa editorial é maioritariamente composta por estudantes e antigos 

estudantes, trabalhando e recebendo formação em conjunto com profissionais, 

licenciados ou mestres. 

A produção editorial não se limita ao ramo universitário, uma vez que aceitamos 
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e recebemos propostas de edição, quer seja de uma entidade pública, quer pri-

vada, em nome individual ou colectivo, uma vez que entendemos que o conhe-

cimento não se deve restringir ao meio universitário. O processo de edição de 

uma obra envolve diversas etapas, nomeadamente a investigação, o design grá-

fico, a edição, a publicidade, o marketing, a publicação, a venda e a distribuição 

— tratando-se de uma tarefa muito exigente e morosa, mas garantindo sempre 

a qualidade do trabalho final, destinado, tanto a universitários, como ao grande 

público. 

Desde 2013, foram apresentadas mais de quatro dezenas de obras pela nossa 

editora. Em 2020, foram apresentados três números da colecção Ilustres 

(Des)conhecidos — Viagens e Natais: Contos e Narrativas de João dos Reis 

Gomes e Ribeira Brava de João de França — a revista Translocal, duas obras 

infanto-juvenis: De férias em Santa Cruz e Os Mágicos da Choupana, o último 

volume da colecção História da Madeira e, ainda, Eugénia Rego Pereira e Ava-

liação (Externa) da Qualidade do Ensino Superior e Autonomia Científica: Ten-

sões e Desafios. 

A Imprensa Académica não se restringe apenas à edição ou publicação de livros. 

Possui, ainda, uma revista, a et al., com 89 edições, à data, um espaço onde 

estudantes, antigos estudantes, professores e investigadores são convidados a 

escrever sobre diversas temáticas do interesse da comunidade académica e lo-

cal.  

6.13. Gaudeamus 

A Académica da Madeira possui dois espaços comerciais: do conceito Gaudea-

mus, no Colégio dos Jesuítas e no Campus Universitário da Penteada, que têm 

como objectivo a comercialização de produtos das marcas da Universidade da 

Madeira, da Académica da Madeira e visa, de igual forma, a promoção e comér-

cio justo das produções de empresas regionais e nacionais. Em 2020, a loja Na-

turalmente, Português!, que estava localizada no centro comercial La Vie, teve 

que ser fechada por força da pandemia e seus impactos económicos. 
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A primeira loja inaugurada foi a Gaudeamus, localizada no Campus da Pente-

ada, no ano de 2011. Foi pensada como papelaria e gift shop para qualquer 

cliente, embora mais vocacionada para a comunidade académica da UMa. As-

sume-se como ponto privilegiado de venda de material escolar ou de natureza 

académica para os estudantes da Universidade, servindo também a outros pú-

blicos, e apostando na variedade e na qualidade. 

Em 2012, foi inaugurada a loja Gaudeamus da Reitoria da Universidade da Ma-

deira, no histórico edifício do Colégio dos Jesuítas, local privilegiado no centro 

do Funchal. Este é um ponto de atendimento e de informações para qualquer 

cliente, servindo, ainda, outras iniciativas como as nossas visitas guiadas e edu-

cativas, os saraus de fado, exposições, palestras e outros eventos culturais, pon-

tuais ou recorrentes, que integram o calendário da Académica da Madeira. 

O cenário de incerteza que a pandemia provocada pelo novo coronavírus 

(SARS-CoV-2) instalou acabou determinando uma posição de cautela do nosso 

Departamento Financeiro que é responsável pela gestão de toda a actividade 

financeira, incluindo a ligada ao comércio de produtos e serviços. Nesse sentido, 

recorrendo ao aconselhamento jurídico e contabilístico externo, a Direcção de-

terminou o encerramento do espaço Naturalmente, Português! a partir de Agosto 

de 2020. Efectuado dentro do enquadramento contratual que existia, esse en-

cerramento foi feito com escrupuloso respeito pelos direitos dos trabalhadores2. 

No quadro de instabilidade que se vivia na Primavera de 2020, quando essa 

decisão foi tomada, a administração do Centro Comercial acreditava que, a partir 

do Verão, a retoma iria ser iniciada e 2021 traria um futuro, a curto prazo, de 

normalização. Mesmo assim, a Direcção entendeu adoptar um cenário mais con-

servador e, consequentemente nessa realidade, responsável, em concordância 

pela missão Estatutária, privilegiando a vertente não comercial e abdicando 

 

2 Dos três funcionários afectos ao espaço, dois trabalhadores foram colocados na Gaudeamus 
do Colégio dos Jesuítas do Funchal e um trabalhador decidiu terminar o contrato antes do fecho 
por ter sido empregado noutra entidade. Um dos trabalhadores colocados na Gaudeamus do 
Colégio dos Jesuítas do Funchal terminou o seu contrato em Setembro de 2020. 
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desse espaço. Dessa forma, perante a grande instabilidade e para evitar com-

prometer toda a estrutura associativa com um conjunto de gastos que, num ce-

nário sem retoma económica, entendeu-se que seria um risco elevado e desne-

cessário.  

O ponto de partida dos circuitos pertencentes ao History Tellers, vertente do pro-

grama Herança Madeirense, foi alterado para a Gaudeamus do Colégio dos Je-

suítas, não perdendo, desta forma, a realização dos percursos turísticos defini-

dos pela malha urbana da cidade.  

6.14. Observatório da Vida Estudantil 

O Observatório nasceu da necessidade de acompanhar os estudantes da Uni-

versidade da Madeira, conhecê-los, de onde vêm, quais as dificuldades sentidas 

e quais as suas aspirações e estratégias perante o futuro. Foi criado por se con-

siderar que conhecer a população estudantil é fundamental para que a UMa se 

possa afirmar como instituição de ensino superior de referência. 

O Observatório tem como missão fornecer à comunidade académica e civil e aos 

decisores locais um conhecimento cabal e consistente sobre os estudantes da 

UMa: 

● à entrada, traçando os perfis académicos anteriores, caracterizando as 

suas origens e identificando as suas aspirações e escolhas; 

● acompanhando os seus itinerários no interior da UMa; 

● à saída, conhecendo os percursos de inserção no mercado de trabalho 

dos diplomados pela UMa.  

A concretização desse objectivo só é possível recorrendo a metodologia cientí-

fica e técnicas de recolha de dados, como inquéritos por questionário, entrevistas 

aprofundadas e análise documental, nomeadamente: divulgação e estudos, de-

safios de futuro; os estudantes à entrada da UMa; os caloiros da UMa: um ano 

depois; a empregabilidade dos diplomados; estudo sobre abandono e insucesso 

na UMa; o programa Maiores de 23 na UMa: Retrato sociográfico; os Cursos 

Técnicos Superiores Profissionais: análise do perfil dos estudantes e estudantes 

com necessidades educativas especiais na UMa.  
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Em 2020, foram preenchidos os primeiros inquéritos pelos novos alunos e feita 

uma pequena análise às suas dificuldades económicas e de aprendizagem face 

aos desafios do ensino à distância por conta da pandemia. A longo prazo, con-

tudo, espera-se obter importantes conclusões acerca das dificuldades da comu-

nidade académica. 

6.15. Omni- 

É o programa da Académica da Madeira que organiza e apoia acções de sensi-

bilização, de educação e de promoção das temáticas que envolvem o universo 

LGBT+. Através da reflexão e consciencialização, de antigos e actuais alunos da 

Universidade da Madeira, sobre a igualdade e justiça social. Este programa foi 

criado tendo em conta as desigualdades e assimetrias que ainda persistem não 

só no contexto universitário como na sociedade em geral. Em 2020, foram divul-

gadas publicações e vídeos nas nossas redes sociais, nomeadamente no Insta-

gram, por forma a promover um ambiente universitário de respeito pela diversi-

dade, com uma cultura de inclusão e pautando-se pela atenção aos direitos cí-

vicos das pessoas LGBT+. 

6.16. Programas Sociais 

A Académica da Madeira possui cinco programas sociais com o objectivo de 

colmatar as diversas dificuldades económicas desta sociedade, mas principal-

mente a dos estudantes que frequentam esta instituição de ensino superior. 

Em Dezembro de 2012, foi criado o primeiro programa social pela Académica 

em estrita colaboração com os Serviços de Acção Social da Universidade da 

Madeira: a Bolsa de Alimentação. Consiste na oferta de refeições simples, al-

moço e/ou jantar, durante um semestre lectivo aos alunos reconhecidos como 

os mais carenciados, cedidos com fundos que são angariados por receitas pró-

prias geradas através da venda dos produtos nos espaços comerciais, pelas vá-

rias iniciativas desenvolvidas ao longo do ano, por alguns doadores e por apoios 

institucionais, quer no sector público quer no sector privado. Desde a sua cria-

ção, já foram beneficiados centenas de alunos, correspondendo a mais de 

47.000 refeições oferecidas, totalizando um montante superior a 94.000€. No 
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ano lectivo 2019-2020, foram disponibilizadas cerca de 4225 refeições para 52 

alunos, equivalente a 8449,80 €. 

Após dois anos, à semelhança da Bolsa de Alimentação, criou-se a Bolsa Esco-

lar com a mesma finalidade, mas, ao invés da atribuição de refeições, cedemos 

aos beneficiários material escolar, nomeadamente artigos de papelaria e um va-

lor monetário disponibilizado no You Print — serviço autónomo de cópias, digi-

talizações e impressões, criado em 2017. Dada a importância que a impressão, 

a digitalização e a cópia de documentos possuem para os estudantes desta Aca-

demia, independentemente da sua formação superior, convertemos o valor esti-

mado do material escolar, anteriormente cedido, em saldo no You Print. Assim, 

em 2020 foram beneficiados 37 alunos, num total de 370€. Desde a criação desta 

bolsa centenas de alunos foram abrangidos, representando milhares de artigos 

de material escolar e centenas de euros em saldo no You Print. 

Além de apoiar directamente os estudantes desta Academia, procurou-se au-

mentar o número de obras científicas, de forma a garantir a qualidade e a inova-

ção na biblioteca universitária, favorecendo toda a comunidade académica desta 

instituição. No âmbito do LER — Bolsa de Livros da Académica da Madeira — 

totalizam-se 5 iniciativas de entrega de bibliografia técnica desde 2016, corres-

pondendo a mais de 120 obras entregues, sempre atendendo às prioridades que 

os directores de curso nos indicam aquando da sua auscultação. No que diz 

respeito a 2020, foram 20 as obras cedidas à biblioteca da UMa nas diferentes 

áreas do saber, incluindo as obras editadas pela Imprensa Académica. 

Apesar da UMa ser a instituição de Ensino Superior mais jovem do país, a Aca-

démica deparou-se com a necessidade de melhorar as condições de estudo para 

os nossos estudantes, surgindo o Mudámos a UMa, com a intenção de reformu-

lar as salas de estudos, as salas de aula e outros espaços comuns à comunidade 

académica. A primeira intervenção ocorreu no dia 9 de Março de 2017, na sala 

de aula n.º 18, no piso 0 do Campus Universitário da Penteada, e a partir dessa 

data já intervimos em 4 salas de aulas e 3 salas de estudo, adquirindo mobiliário 

adequado e procedendo à pintura e limpeza em cada uma delas.  Já se adquiriu 

também mais de 150 contentores de separação do lixo, 10 novos computadores 
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para uma sala de estudo e foi aplicada a sinalização em 4 portas de vidro com o 

logótipo da Universidade da Madeira, resultando num investimento total de cerca 

de 25.000 €. 

Por último, mas não menos importante, temos o UMajuda, que tem como objec-

tivo apoiar, anualmente, uma escola carenciada do 1.º ciclo do Ensino Básico da 

Região Autónoma da Madeira, através de livros, manuais, jogos didáticos e ou-

tros objectos essenciais à aprendizagem dos alunos. Com este programa, além 

de alertar a sociedade e demonstrar a nossa acção solidária, estamos convictos 

que vários alunos destas escolas ingressarão no ensino superior num futuro pró-

ximo, podendo até apoiar e integrar esta iniciativa. Desde 2006, ano em que foi 

realizada a primeira iniciativa, temos continuado com a manutenção deste pro-

grama. Em 2020, a escola que seria beneficiada era a EB1/PE da Fonte da Ro-

cha, contudo devido ao contexto pandémico, a Académica da Madeira decidiu 

adiar a actual edição. 

 

6.17. Reciclar + 

Programa de promoção de literacia e cultura ambiental, tem como principal ob-

jectivo informar a comunidade sobre a importância da reciclagem e a reutilização 

de materiais através da aplicação de diversas medidas. De modo a promover a 

redução da utilização de  suportes de plástico foram implementadas já várias 

acções, tais como: aquisição e colocação de uma fonte de água no Campus da 

Penteada, juntamente com uma pia de lavagem de copos e garrafas reutilizáveis; 

colocação de copos de papel e paletinas de madeira nas máquinas de água 

quente; aquisição de copos reutilizáveis para grandes actividades de convívio 

com a Recepção ao Caloiro em 2019; a execução do programa, já anteriormente 

referido, Greening the Curriculum; entre outros. 

Ao abrigo do programa de recuperação e renovação dos espaços e infraestrutu-

ras da Universidade da Madeira (Mudámos a UMa), a Académica da Madeira já 

procedeu também a aquisição de contentores específicos para a separação de 

resíduos, diversas molduras, afixadas logo acima dos contentores a informar os 
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utilizadores sobre os resíduos correspondentes a cada contentor, com especial 

atenção ao local onde depositar o copo de café e a máscara descartável, dado 

que foram os resíduos mais vezes depositados incorrectamente. 

6.18. Universitas 

O Universitas é o maior programa da Académica da Madeira, uma vez que con-

grega todas as acções e as iniciativas de acolhimento, de acompanhamento e 

de preparação para a inserção na vida activa dos futuros, actuais e antigos es-

tudantes universitários.  

Assente na transmissão de valores, na construção de oportunidades e na valo-

rização da cidadania, desenvolvemos, anualmente, várias iniciativas que espe-

lham a raiz latina dos conceitos de universalidade, de totalidade, de companhia 

e de associação, congregados no vocábulo universitas. 

Este programa foi criado, em 2017, na sequência das actividades de integração 

e recepção aos alunos da Universidade da Madeira, cujo projecto, denominado 

Fora da Sala também Aprendemos, apresentado pela Académica em 2016 e 

aprovado pela Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tec-

nológica, na sequência do desafio lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, para a criação de um mecanismo de integração alternativo à 

praxe. 

O facto de termos sido galardoados, em 2018, pelo Instituto Português do Des-

porto e da Juventude, com o prémio Boas Práticas Associativismo Estudantil, 

reforça a importância deste programa, na promoção do acompanhamento que é 

realizado, anos após ano, a todos aqueles que viram, vêem ou verão a Univer-

sidade da Madeira como parte do seu percurso académico, mesmo sua alma 

mater. 

Neste programa estão inseridas várias iniciativas, que integram os futuros alunos 

do ensino superior, como o nosso campo de férias Doutorecos ou as visitas edu-

cativas, realizadas aos alunos dos diversos ciclos de estudo, ao Campus da Pen-

teada ou a diversos locais históricos da região;  integram, também, os actuais 

alunos da Academia, através do apoio ao estudante ou o voluntariado europeu; 
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e, finalmente, os antigos estudantes da Academia, através do apoio à formação 

curricular, dinamizando diversos seminários e workshops que visam dotar os jo-

vens de ferramentas úteis para a sua futura carreira profissional. 

Além disso, iniciativas desenvolvidas sob a égide deste programa — como o You 

Print, We Plant, o Reciclar+, o Omni-, permitem incutir, em toda a comunidade 

académica e sociedade civil, a importância para temáticas que entendemos se-

rem pertinentes para a edificação de uma sociedade mais plural e saudável, 

como também de uma sociedade mais informada e atenta. 

6.19. Visitas Educativas 

As visitas educativas, inseridas no programa Universitas, têm como dar a conhe-

cer a UMa e as suas valências, centros de investigação e laboratórios aos estu-

dantes dos ensinos Básico e Secundário, futuros candidatos ao Ensino Superior. 

Uma outra vertente muito requisitada pelas escolas diz respeito às visitas edu-

cativas promovidas a vários monumentos e locais de interesse histórico e cultural 

da cidade do Funchal, conduzidas por estudantes e antigos estudantes universi-

tários. Em 2020, totalizaram-se visitas para 975 alunos da região, pelo que foi 

possível proporcionar, de forma gratuita, às escolas básicas e secundárias da 

Madeira, a oportunidade de trazerem os seus alunos a conhecer o Campus Uni-

versitário da Penteada.  

6.20. Voluntariado Europeu 

A Académica da Madeira está acreditada pela União Europeia como entidade de 

acolhimento, de envio e de coordenação no Serviço Voluntário Europeu (SVE) e 

no Corpo Europeu de Solidariedade (CES). O SVE é uma acção do Programa 

Juventude em Acção, promovido pela União Europeia, que permite aos jovens 

levar a cabo um serviço de voluntariado com uma duração até 12 meses num 

país que não o seu país de residência. Este serviço tem como objectivo desen-

volver a solidariedade e promover uma cidadania activa. Além disso, dispomos 

de outros Programas de Mobilidade, nomeadamente o CES, Estágios Erasmus+ 

e Eurodisseia. 
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Os voluntários estrangeiros têm um grande impacto na nossa organização uma 

vez que são maioritariamente integrados no programa Herança Madeirense, co-

operando para o desenvolvimento progressivo da nossa oferta cultural que, con-

sequentemente, contribui para um incremento na valorização do património ma-

terial e imaterial da nossa região e, simultaneamente, permite angariar donativos 

fundamentais para a manutenção dos programas sociais desta associação, bem 

como em áreas distintas como o design e a fotografia. 

Para além de trazer vantagens para as comunidades locais, os beneficiários des-

tes programas de mobilidade adquirem novas competências e aprendem novas 

línguas, para além de descobrirem outras culturas e experienciarem outras rea-

lidades, sendo que, em 2020, recebemos 33 voluntários vindos de 10 países 

diferentes. Relativamente ao envio, dois jovens portugueses tiveram a oportuni-

dade de participar em projectos internacionais na Roménia e na Finlândia.  

6.21. You Print, We Plant 

Vencedor do Prémio Boas Práticas do Associativismo Estudantil em 2020, este 

programa tem como objectivo devolver à natureza o número de árvores equiva-

lentes à quantidade total de papel utilizado no serviço de cópias autónomo – You 

Print. Reunindo, mensalmente, dezenas de voluntários nas Serras do Funchal, 

e em parceria com o Parque Ecológico do Funchal, têm sido desenvolvidas não 

apenas actividades de plantação no terreno, mas também actividades de viveiro, 

de controlo de espécies invasoras e até mesmo de recolha de lixo e marcação 

de percursos pedestres. 

Estas acções têm permitido não só a sensibilização de jovens adultos, portugue-

ses e estrangeiros, para a importância da redução da pegada ecológica e dos 

seus comportamentos com impactos ambientais, como também proporcionar a 

transmissão de valores como o companheirismo e o espírito de equipa. 

Desde o início do programa You Print, We Plant, já foram realizadas 22 acções 

de reflorestação ou limpeza da vegetação no Parque Ecológico do Funchal, re-

sultando na plantação de cerca de 2700 árvores. Em 2020, realizaram-se 5 acti-
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vidades, entre Janeiro e Fevereiro e entre Outubro e Dezembro, tendo sido pos-

sível devolver ao meio ambiente cerca de 700 árvores e, também, trabalhar no 

sentido de controlar as espécies invasoras e recolher o lixo deixado nas serras 

da cidade do Funchal. 
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7. Prémios e Distinções 

O trabalho desenvolvido pela Académica da Madeira tem sido premiado e distin-

guido em vários níveis e por diversas entidades ao longo dos últimos anos. Em 

2020, recebemos um novo prémio atribuído pelo Instituto Português da Juven-

tude e Desporto. 

7.1 Prémios 

7.1.1 Boas Práticas do Associativismo Jovem 

O Prémio Boas Práticas do Associativismo Jovem é atribuído anualmente pelo 

Instituto Português da Juventude e Desporto, mediante concurso, a associações 

de estudantes do ensino superior e respetivas federações que se encontrem ins-

critas e efetivas no Registo Nacional do Associativismo Jovem (RNAJ). Como 

referido no seu regulamento, “este prémio tem por base um concurso que pre-

tende selecionar, ao nível regional, as associações de estudantes que se desta-

cam pela capacidade de promover, de informar e de comunicar as regras, direi-

tos, deveres e vivências universitárias aos alunos do seu estabelecimento de 

ensino, bem como pela capacidade de criar impacto e oportunidades na comu-

nidade académica, juvenil e população em geral, como veículo de expressão 

enquanto escolas de cidadania ativa e de participação cívica e democrática dos 

jovens.”. A Académica da Madeira recebeu essa distinção em: 

2017 - Com o Programa HERANÇA MADEIRENSE — área cultural. 

2018 - Com o Programa Universitas — área educativa. 

2019 - Com a IMPRENSA ACADÉMICA — área editorial. 

2020 - Com o programa YOU PRINT, WE PLANT — área ambiental. 

7.1.2 Prémio Voluntariado Universitário 

O Prémio Voluntariado Universitário é uma numa iniciativa do banco Santander, 

instituída pelo Santander Universidades, com o objetivo de distinguir as melhores 

práticas de voluntariado promovidas por estudantes do Ensino Superior. A Aca-

démica da Madeira recebeu essa distinção em: 
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2017 - Com o programa HERANÇA MADEIRENSE. 

7.2 Distinções 

7.2.1 Prémio Grémio Literário 

O Prémio Grémio Literário, como previsto no seu regulamento, “destina-se a dis-

tinguir anualmente obras culturais originais, de autores portugueses realizadas, 

publicadas em 1.ª edição ou produzidas no decurso do ano civil anterior, nos 

domínios das letras, das artes e das ciências”. Está ainda prevista a atribuição 

de menções honrosas: “o júri reserva-se o direito de atribuir até quatro menções 

honrosas além do Prémio”. A obra editada pela Académica da Madeira recebeu 

essa distinção e: 

2016 - Menção honrosa no Prémio Grémio Literário  

Estudos sobre o século XIX na Madeira: política economia e migração, de Paulo 

Miguel Rodrigues, editada pela IMPRENSA ACADÉMICA. 

7.2.2 Votos de Louvor 

O Voto de Louvor é um elogio, a pessoa ou entidade, submetido a votação em 

assembleia. A Académica da Madeira recebeu essa distinção, das seguintes en-

tidades, em: 

Voto de Louvor da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira: 

2017 - Programa HERANÇA MADEIRENSE e prémios associados. 

2019 - IMPRENSA ACADÉMICA e prémios associados. 

Voto de Louvor da Câmara Municipal do Funchal: 

2017 - Programa HERANÇA MADEIRENSE e prémios associados. 
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8. Apoios, Mecenas e Parceiros 

A Empresa de Cervejas da Madeira, apesar de todas as dificuldades originadas 

pela pandemia na sua área de negócio, manteve a parceria com a Académica 

da Madeira impondo algumas reduções no protocolo tendo em consideração as 

consequências de um longo confinamento e a paralisação da vertente comercial 

na região. De realçar a garantia na continuidade no apoio à Bolsa de Alimentação 

por parte da Empresa de Cervejas da Madeira até 2022.   

A parceria entre a Académica da Madeira e o Santander continuou sólida mesmo 

em momentos de maior dificuldade como os que vivemos em 2020. Sendo o 

Santander um dos mecenas oficiais da Académica e o único banco com pre-

sença no Campus Universitário da Penteada, é fundamental que a sinergia entre 

ambas as partes seja regular para que estejam sempre próximos da comunidade 

académica.  

A Académica e a Altice MEO estiveram em constante contacto durante o ano de 

2020 com o objectivo de personalizar a forma de aproximar os estudantes do 

tarifário. Apesar da distribuição de cartões Moche pelas escolas não ter sido a 

mais regular devido às restrições impostas, a Académica da Madeira produziu e 

divulgou vários vídeos que ligam o estudante à marca. Uma forma diferente de 

comunicar, onde o importante foi reinventar as acções. 

O Diário de Notícias disponibilizou ao longo do ano de 2020, vários destaques 

para publicidade na edição impressa. 

A Coca-Cola European Partners é o nosso principal parceiro para a responsabi-

lidade ambiental, permitindo fomentar a cidadania entre os jovens, despertando 

o seu interesse para o voluntariado e para o associativismo. Reforça também a 

vertente social das iniciativas da Académica através do aumento do número de 

alunos que são contemplados pelos Apoios Sociais, nomeadamente a Bolsa de 

Alimentação e a Bolsa Escolar, bem como a Bolsa LER e o programa de reno-

vação de espaços de estudo, Mudámos a UMa. 

De destacar um novo mecenas em 2020, a Asseco PST que contribuiu na aqui-

sição de porta-chaves com chip de proximidade RFID, a sua participação no 
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nosso campo de férias Doutorecos e também a realização de um webinar dire-

cionado para qualquer aluno a frequentar Engenharia Informática. 

A Académica da Madeira e o Grupo Ibersol Madeira e Açores deram continui-

dade à sua parceria no ano de 2020, comunicando as diversas marcas de res-

tauração existentes na região. A Académica da Madeira optou por adaptar a co-

municação destas marcas junto dos estudantes através dos meios digitais e 

aproximar a comunidade académica deste parceiro. 

Em 2020, em contexto de pandemia, tornou-se difícil desenvolver as acções ha-

bituais de activação de produto junto dos estudantes. Num ano atípico, não foram 

recebidas verbas por parte da Nestlé, contudo, a parceria continua em 2021 

tendo sempre como intermediário a Equipvending.  
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RELATÓRIO DE CONTAS DE 20203 

 

  

 

3 Redigido de acordo com as normas do Acordo Ortográfico de 1945: aprovado pelo Decreto n.º 
35 228, de 8 de Dezembro de 1945 e alterado pelo Decreto-Lei n.º 32/73, de 6 de Fevereiro. 
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9. Actividade Desenvolvida4 

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas com base na Norma Contabi-

lística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-

ESNL) e as quantidades relativas ao período económico anterior, incluídas nas 

presentes demonstrações financeiras para os efeitos comparativos, estão apre-

sentadas em conformidade com o NCRF-ESNL, não havendo nenhum impedi-

mento à sua análise comparativa.  

Durante o exercício em análise, a Associação Académica obteve diversos rendi-

mentos, vendas de mercadorias, prestações de serviços, subsídios, doações, 

legados à exploração e juros de aplicações financeiras. No entanto, os gastos 

associados são divididos pelas rubricas de custos de mercadorias vendidas e 

consumidas, fornecimentos e serviços externos, gastos com pessoal, deprecia-

ções e amortizações e obrigações com o Estado e outros entes públicos. 

A Académica da Madeira, durante o exercício em análise, adoptou os seguintes 

princípios políticos contabilísticos: 

1. Políticas de reconhecimento e mensuração; 

2. Juízos de valor; 

3. Acontecimentos subsequentes e principais pressupostos relativos ao fu-

turo; 

4. Principais fontes de incerteza das estimativas; 

5. Outras políticas contabilísticas relevantes. 

 

  

 

4 A numeração adoptada no RELATÓRIO DE CONTAS DE 2020 é sequencial ao RELATÓRIO 
DE ACTIVIDADES DE 2020, dado integrar o conjunto RELATÓRIO DE ACTIVIDADES E DE 
CONTAS DE 2020. 
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10. Demonstração de Resultados por Natureza 

Após o apuramento de um prejuízo em 2019, perspectivámos que o exercício de 

2020, “com a conclusão das obrigações que foram assumidas”, teria “um desem-

penho global melhor, cujos resultados” seriam sentidos apenas em 2021, paten-

tes no relatório que seria redigido em 2022.  

Sabemos, após os acontecimentos experimentados desde Março de 2020, que 

tal previsão mostrou-se impossível de ser concretizada dada a crise social e eco-

nómica que foi provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). A situação, 

igualmente alvo de diferentes previsões, prolongar-se-á por vários anos, impac-

tando em diversos sectores que a Académica da Madeira actua dado os suces-

sivos confinamentos e restrições a circulação local, regional, nacional e interna-

cional, atingindo a maioria da actividade ainda antes do final do primeiro trimestre 

do ano. 

O Resultado Líquido do Período (RLP), no entanto, foi positivo e revelou que as 

diversas acções tomadas foram acertadas. Ao longo do exercício verificámos 

que a extrema necessidade de reduzir a despesa e gerar a receita possível, em 

contexto de pandemia, foi uma decisão acertada pois torna-se clara a importân-

cia do aumento significativo de outros rendimentos e ganhos bem como a redu-

ção de outros gastos e perdas.  

Este dado foi determinante pois fez face à quebra visível nos rendimentos e ga-

nhos obtidos. O exercício terminou com um resultado positivo de 53.322,47€ 

que, comparativamente ao resultado do ano anterior (2019), incrementa em 

55.080,04€ no RLP. O saldo positivo apurado no RLP de 2020 deve-se, essen-

cialmente, a parte não comercial, destacando-se três pontos: (1) aos subsídios 

recebidos e que, no caso do Layoff simplificado5, foram transversais a todas as 

 

5 O Layoff consiste na redução temporária dos períodos normais de trabalho ou na suspensão 
dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das entidades, durante um determinado tempo. 
O Layoff Simplificado esteve disponível para as Entidades Empregadoras cujo sector de ativi-
dade se encontrava sujeito ao dever de encerramento no âmbito da pandemia. De acordo com 
a Segurança Social: “O trabalhador tem direito a um apoio correspondente a 100% da sua remu-
neração normal ilíquida, ou o valor da RMMG (665€) correspondente ao seu período normal de 
trabalho, com o limite de 3 RMMG (1.995€). A compensação retributiva correspondente a 2/3 da 
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entidades com situação regularizada perante o Estado (Finanças e Segurança 

Social); (2) à forte redução nos “Fornecimentos e serviços externos” e (3) nos 

gastos com pessoal.  

Foi, assim, possível um resultado positivo global, fruto da vertente não comercial, 

que acabou por compensar um resultado negativo na área comercial, que regis-

tou uma quebra de facturação de cerca de 170.000€.  Outro dado relevante é o 

facto de a parte comercial ter iniciado o ano de 2020 com resultado negativo de 

cerca de 29.000 € e a parte não comercial com cerca de 82.000 €. 

  

 

sua remuneração normal ilíquida, ou o valor da RMMG correspondente ao seu período normal 
de trabalho, não podendo ultrapassar 3 RMMG. A Segurança Social suporta 70% deste valor e 
a entidade empregadora os restantes 30%. A compensação retributiva é ainda aumentada no 
estritamente necessário de modo a assegurar a remuneração normal ilíquida do trabalhador até 
ao limite máximo de 3RMMG, suportando a Segurança Social esse valor.”. 
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Tabelas e gráficos 

Tabela 1 - Comparativo entre 2019 e 2020. 

RENDIMENTOS E GASTOS 2020 2019 % 
Vendas e Serviços Prestados 226 122,22 € 399 917,60 € -43,46% 
Subsídios, doações e legados à exploração 218 155,48 € 235 944,92 € -7,54% 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias con-
sumidas - 87 778,73 € - 153 930,26 € 42,98% 
Fornecimento e serviços externos - 104 693,67 € - 222 450,72 € 52,94% 
Gastos com pessoal - 182 009,04 € - 231 187,16 € 21,27% 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) - 1 303,57 € 0,00 € -100,00% 
Outros rendimentos e ganhos 8 694,42 € 685,06 € 1169,15% 
Outros gastos e perdas - 2 308,26 € - 7 405,96 € 68,83% 
Resultado antes de depreciação, gastos de financia-
mento e impostos (EBITDA) 74 878,85 € 21 573,48 € 247,09% 
Gastos/reversões de depreciações e de amortização - 21 154,86 € - 22 824,50 € 7,32% 
Resultado operacional (antes de gastos de financia-
mento e impostos) (EBIT) 53 723,99 € - 1 251,02 € 4394,41% 
Juros e Gastos Similares Suportados - 58,82 € - 448,27 € 86,88% 
Resultado antes do imposto (RAI) 53 665,17 € - 1 699,29 € 3258,09% 
Imposto sobre o rendimento do período - 342,70 € - 58,28 € -488,02% 
Resultado líquido do período 53 322,47 € - 1 757,57 € 3133,87% 

 

Gráfico 1 - Rendimentos e Ganhos, Gastos e Perdas, RAI e RL de 2010 a 
2020. 
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10.1 Rendimentos e Ganhos 

O exercício de 2020 apresentou, por força das imposições e restrições da pan-

demia, uma quebra acentuada com um valor aproximado, ainda inferior, ao exer-

cício de 2015. Em relação ao exercício de 2019, houve uma quebra de rendi-

mentos e ganhos na ordem dos 30% tendo em consideração a ausência de ven-

das nos nossos espaços comerciais que apresentaram uma quebra na ordem 

dos 55% em relação a 2019. Os resultados negativos na parte comercial devem-

se ao facto de termos atravessado vários meses sem actividade comercial de-

vido às restrições implementadas pelo Governo Regional no âmbito das restri-

ções de combate ao novo coronavírus (SARS-CoV-2). Note-se que nos subsí-

dios do Estado e outros, incluído na rubrica “Subsídios, doações e legados à 

exploração” está a contabilizar o apoio da Segurança Social durante o período 

em que os funcionários Académica da Madeira estiveram em Lay-off, na sua 

vertente simplificada.  

Gráficos 

Gráfico 2 - Rendimentos e Ganhos de 2010 a 2020. 
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O gráfico representado abaixo indica-nos que em 2020 tivemos o pior resultado 

desde 2015 nas vendas de mercadorias e nas prestações de serviços, sendo 

que, no caso dos subsídios à exploração e donativos, apresenta o pior resultado 

desde 2018. Neste último a quebra é apenas de 8% em relação ao exercício de 

2019 devido ao aumento na ordem dos 60% nos subsídios do estado e outros. 

Gráfico 3 - Vendas de Mercadorias, Prestações de Serviços e Subsídios à 
Exploração e Donativos de 2015 a 2020.  
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Tabela de Rendimentos e gastos de 2010 a 2020 

 

 
 
  2014 2015 2016 2017 
Rendimentos e Ganhos   334 144,20 €    491 837,84 €    557 625,16 €    606 420,64 €  
Gastos e Perdas   325 287,03 €    420 799,39 €    518 706,77 €    608 177,48 €  
RAI       8 857,17 €      71 038,45 €      30 273,87 €  -   18 220,86 €  
RL          828,94 €      65 935,17 €      25 453,40 €  -   20 433,55 €  

 
 
  2018 2019 2020 % 
Rendimentos e Ganhos   637 311,81 €    636 547,58 €    452 972,12 €  -28,84% 
Gastos e Perdas   598 166,41 €    614 974,10 €    378 093,27 €  -38,52% 
RAI     14 719,46 €  -     1 699,29 €      53 665,17 €  96,83% 
RL     14 648,87 €  -     1 757,57 €      53 322,47 €  96,70% 

 
 
  

  2010 2011 2012 2013 
Rendimentos e Ganhos   292 923,91 €    319 761,67 €    305 969,29 €    312 859,76 €  
Gastos e Perdas   262 733,55 €    299 228,93 €    249 003,28 €    274 398,53 €  
RAI     30 190,36 €      20 532,74 €      56 966,01 €      38 460,97 €  
RL     19 309,17 €      12 509,30 €      47 244,11 €      27 707,87 €  
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10.1.1. Vendas de Mercadorias 

Entre 2015 e 2018 o crescimento foi constante e acabou por ter sido obtida uma 

quebra na ordem dos 1,11% no exercício de 2019. Em 2020 está registado o pior 

resultado dos últimos seis anos e uma quebra na ordem dos 47% em relação a 

2019. Esta quebra é justificada pela paragem forçada da actividade comercial no 

segundo trimestre do ano devido ao novo coronavírus (SARS-CoV-2) que, se 

analisarmos o mesmo período em 2019, foram registadas 60% das vendas de 

mercadorias do ano. Este dado acrescido de todas as medidas posteriores ao 

confinamento e à incerteza na realização de investimento em mercadorias du-

rante o segundo semestre do ano, foram decisivas para a quebra acentuada nas 

vendas. Abaixo, é possível verificar o comportamento dos últimos seis exercí-

cios. 

Gráfico 4 – Vendas de Mercadorias de 2015 a 2020. 
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renda do espaço. Um dos dados curiosos que podemos verificar é que o valor 

total dos espaços comerciais em vendas de mercadorias aproxima-se do resul-

tado em 2019 apenas da Gaudeamus do Colégio dos Jesuítas. 

Tabela 2 - Comparativo da venda de mercadorias nos espaços comerciais entre 

2019 e 2020. 

VENDA DE MERCADORIAS 

Espaços Comercial 2019 Weight 
Average 2020 Weight 

Average % 

Students' Help Desk  7 852,81 € 3,96% 3 889,06 € 4,79% -50,48% 
Gaudeamus Penteada 49 029,54 € 24,73% 35 164,67 € 43,28% -28,28% 
Gaudeamus Jesuítas 80 818,45 € 40,76% 26 779,64 € 32,96% -66,86% 
Naturalmente Português6 60 582,83 € 30,55% 15 410,81 € 18,97% -74,56% 
Total 198 283,63 € 100,00% 81 244,18 € 100,00% -59,03% 

10.1.2. Prestações de Serviços 

Relativamente às prestações de serviços, registamos um cenário de perda signi-

ficativa, o pior resultado desde 2015. Os serviços registados nos nossos espaços 

comerciais apresentam uma quebra de mais de 50% em relação a 2019 (tabela 

3).  

Ainda assim, apesar de todas as impossibilidades no que toca à prestação de 

serviços por parte da nossa Associação, a partir do final da Primavera de 2020, 

no final do primeiro confinamento, reiniciámos a venda serviços no sentido de 

evitar um cenário ainda mais negativo no final do ano.  

O nosso serviço de visitas guiadas foi altamente prejudicado pela crise sanitária 

ao registarmos um decréscimo de 56% em relação ao ano de 2019, isto é, uma 

quebra no valor de 15 694,58€.  

Para além deste serviço, surgem outros que não podiam ser realizados, ao 

exemplo das formações, actividades desportivas bem como os serviços de im-

pressão que tiveram cerca de um trimestre sem funcionar.  

 

6 Encerrada a 31 de Agosto de 2020, com as vendas interrompidas entre 16 de Março e 11 de 
Maio. 
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Em função do exposto, poderão consultar o comportamento dos últimos seis 

exercícios através do gráfico seguinte. 

 

Gráfico 5 - Prestação de Serviços de 2015 a 2020. 
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Na tabela seguinte podem conferir os resultados obtidos em cada um dos espa-

ços comerciais. 

Tabela 3 - Comparativo da venda de prestação de serviços nos espaços 
comerciais entre 2019 e 2020. 

VENDA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Espaços Comerciais 2019 Weight 
Average 2020 Weight 

Average % 

Students' Help Desk  36 595,93 € 45,96% 15 503,42 € 40,93% -57,64% 
Gaudeamus Penteada 23 636,70 € 29,69% 16 469,61 € 43,48% -30,32% 
Gaudeamus Jesuítas 7 972,02 € 10,01% 2 847,69 € 7,52% -64,28% 
Naturalmente Português 11 417,71 € 14,34% 3 061,63 € 8,08% -73,19% 

TOTAL 79 622,36 € 100,00% 37 882,35 € 100,00% -52,42% 
 

Resta referirmos os proveitos obtidos com as máquinas de vending que obtive-

ram uma redução de 24%, passando de 49 629,95 €, em 2019, para 37 772,63 

€, em 2020. 
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10.1.3. Subsídios, doações e legados à exploração 

A instituição reconheceu, nos períodos de 2015 a 2020, os seguintes subsídios, 

doações e legados à exploração. 

Gráfico 6 – Subsídios, doações e legados à Exploração de 2015 a 2020. 

 

No que concerne aos subsídios, doações e legados à exploração, uma vez que 
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Além deste apoio extraordinário, foram creditados valores do (1) Instituto de Em-

prego da Madeira no âmbito do estágio de Sofia Reis, da (2) Câmara Municipal 

do Funchal no apoio à Cultura e à Educação e do (3) programa ADAPTAR-RAM 

que apoiou a aquisição de material de protecção de higienização dos nossos 

espaços.  

De realçar também o valor recebido, de 1 487,50€, referente à primeira transfe-

rência do programa PRINT, promovido pela Direção Regional de Juventude 
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(DRJ). O restante valor recebido é fruto dos apoios já existentes nos exercícios 

anteriores (IPDJ e DRJ). Em suma, houve uma redução de 7,54% em relação ao 

exercício de 2019 nesta rubrica. 

Na próxima tabela, pode-se conferir os resultados obtidos na rubrica subsídios, 

doações e legados à exploração. 

Tabela 4 - Comparativo entre 2019 e 2020. 

SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO 

Entidade 2019 Weight 
Average 2020 Weight 

Average % 

Subsídios do estado e ou-
tros 30 787,05 € 13,05% 76 906,10 € 35,25% 149,80% 
Subsídios de outras entida-
des 132 654,18 € 56,22% 106 727,98 € 48,92% -19,54% 
Doações e heranças 72 503,69 € 30,73% 34 521,40 € 15,82% -52,39% 
Total 235 944,92 € 100,00% 218 155,48 € 100,00% -7,54% 

 

10.2. Gastos e Perdas 

Sendo 2020 um ano atípico com níveis de incerteza elevados no que toca ao 

regresso à actividade normal houve uma grande contenção nos gastos pois o 

excesso de investimento em mercadorias poderia tornar-se numa despesa ainda 

mais significativa. Se no exercício de 2019 verificámos o valor dos gastos mais 

elevado nos últimos 11 anos (614 974,10€), em 2020 registámos o valor em cus-

tos mais baixo desde 2015. Esta contração drástica em despesa, menos 39% 

em relação ao ano anterior, reflete bem as dificuldades de planeamento e estra-

tégia a partir do 2.ª trimestre do ano. Esta redução também está relacionada com 

o recebimento de apoios por parte do Instituto da Segurança Social da Madeira 

pois originou um gasto mais baixo em salários durante o 2.º trimestre do ano, por 

parte da nossa Associação. No gráfico seguinte, podemos verificar os resultados 

dos gastos e perdas nos últimos 11 anos. 
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Gráfico 7 - Gastos e Perdas de 2010 a 2020. 
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Através do gráfico seguinte podemos consultar o valor percentual de cada ru-

brica dos gastos e perdas. 

Gráfico 8 - Preponderância de cada subconta em 2020 nos Gastos e Perdas 

 

10.2.1. Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consu-
midas 

O exercício de 2020 apresenta uma redução significativa dos gastos com Custo 

das Mercadorias Vendidas e das Matérias Vendidas (CMVMC) de 42,98%, isto 

é, em 2019 foram gastos 153 930,26€ e em 2020 87 778,73€.  

A diminuição da rubrica resultou das dificuldades de tesouraria em investir na 

vertente comercial pois não era expectável uma procura forte por parte do con-

sumidor final em determinados momentos do ano.  

No 4.º trimestre de 2020 foi aplicado um investimento superior, comparativa-

mente aos meses anteriores, em encomendas aos fornecedores para preparar 

o período de Natal. Ainda assim, encomendas realizadas com alguma contenção 

pois tínhamos menos um espaço comercial e a situação pandémica persistia. 

Concluímos que o CMVMC foi drasticamente reduzido representando apenas 

23,30% do valor total dos gastos. 
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10.2.2. Fornecimento e Serviços Externos 

 

Tabela 5 – Variação homóloga do Fornecimento e Serviços Externos. 

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2020 2019 % 
Subcontratos         5 805,31 €      11 996,87 €  -51,61% 
Serviços especializados       
Trabalhos especializados         7 739,03 €        7 484,99 €  3,39% 
Publicidade e propaganda         3 353,19 €      13 660,50 €  -75,45% 
Vigilância e segurança                     -          1 761,23 €  -100,00% 
Honorários       11 988,84 €      14 169,07 €  -15,39% 
Comissões                     -          1 823,53 €  -100,00% 
Conservação e reparação         1 306,46 €        2 804,45 €  -53,41% 
Serviços bancários         1 472,26 €        2 650,08 €  -44,44% 
Materiais 
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido            979,99 €      14 122,10 €  -93,06% 
Livros de documentação técnica                     -              288,43 €  -100,00% 
Material de escritório            331,46 €        3 145,15 €  -89,46% 
Outros materiais         2 731,64 €        2 128,02 €  28,37% 
Energia e fluídos 
Combustíveis                     -              293,65 €  -100,00% 
Electricidade                     -              175,21 €  -100,00% 
Deslocações, estadas e transportes 
Deslocações e estadas         2 015,69 €      10 824,34 €  -81,38% 
Transporte de mercadorias                     -                37,50 €  -100,00% 
Outros Serviços 
Rendas e alugueres         5 189,83 €      15 941,14 €  -67,44% 
Comunicação                     -          1 163,87 €  -100,00% 
Seguros         1 780,89 €        3 113,02 €  -42,79% 
Contencioso e notariado                     -                42,00 €  -100,00% 
Despesas de representação                     -              520,41 €  -100,00% 
Limpeza, higiene e conforto         2 102,89 €        3 020,30 €  -30,37% 
Outros Fornecimentos e serviços       57 896,19 €    111 284,86 €  -47,97% 

TOTAL FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS     104 693,67 €    222 450,72 €  -52,94% 
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Em análise à tabela de fornecimentos e serviços externos, podemos verificar que 

há vários aspectos que fazem com que o investimento em algumas rúbricas seja 

muito menor tendo em consideração as limitações no ano de 2020. Em 2019 foi 

decidido reforçar o investimento em determinadas subcontas (trabalhos especi-

alizados, honorários, deslocações e estadas, ferramentas e utensílios de des-

gaste rápido e outros Fornecimentos e serviços) para melhorar o comportamento 

a curto e médio prazo. Em 2020 apenas a subconta trabalhos especializados 

teve um aumento devido aos vários serviços prestados pela nossa contabilidade 

no desenvolvimento de candidaturas e apoios de cariz financeiro. A quebra de 

52,94% em relação a 2019 é o resultado de cerca de quatro meses sem neces-

sidade/possibilidade destes fornecimentos e serviços externos. Houve necessi-

dade, devido à incerteza no futuro próximo, de um controlo acrescido na contra-

ção de despesa, face a 2019. 

Na tabela abaixo podemos verificar as subcontas que tiveram uma maior influ-

ência nos FSE. 

Tabela 6 – Subcontas com maior influência na conta de FSE 2020. 

SUBCONTAS Weight 
Average Valor 

Subcontratos 5,55% 5 805,31 € 
Trabalhos especializados 7,39% 7 739,03 € 
Publicidade e propaganda 3,20% 3 353,19 € 
Honorários 11,45% 11 988,84 € 
Outros materiais 2,61% 2 731,64 € 
Rendas e alugueres 4,96% 5 189,83 € 
Limpeza, higiene e conforto 2,01% 2 102,89 € 
Outros Fornecimentos e serviços 55,30% 57 896,19 € 

Total 100,00% 104 693,67 € 
 

● Subcontratos, custos relativos a domínios internos, plataformas, pro-
grama de facturação e empresa que faz a gestão do mesmo programa 

(Primavera), contratos com artistas para as festas académicas, entre ou-

tros. 
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● Trabalho Especializado, relacionado com os trabalhos prestados pela em-
presa de contabilidade. 

● Publicidade e Propaganda, resultado da estratégia de comunicação e 

marketing, onde contamos com idealização de guiões, autocolantes, entre 

outros trabalhos. 

● Honorários, prestação de serviço de pessoas singulares sem vínculo à 

instituição. 

● Outros Materiais, relaciona tudo o que é adquirido para uso interno com 

vida útil superior a 1 ano. 

● Rendas e alugueres, relaciona os custos com o espaço comercial no cen-

tro comercial La Vie, serviços adjudicados para os eventos académicos e 

aluguer de autocarros para outras actividades. 

● Limpeza, higiene e conforto, referente aos serviços de limpeza que são 

adjudicados para os nossos espaços comerciais, escritório, armazém, 

etc.. Aquisição de produtos de limpeza, higiene e outros. 

● Outros Fornecimentos e Serviços, Bolsa de alimentação, refeição dos co-

laboradores e todas as despesas relacionadas com os voluntários euro-

peus desde a alimentação, alojamento, pocket money, transportes, e ou-

tros, juntamente com outras despesas que não podem estar relacionadas 

nas subcontas da conta FSE. 

10.2.3. Activo não Corrente 

Em relação aos activos não correntes, verificámos uma diminuição de 27,77% 

em relação a 2019 sendo os principais responsáveis os Activos Fixos Tangíveis 

e os Activos Intangíveis. Os Activos Fixos Tangíveis estão relacionados com a 

redução de aquisição de material administrativo comparativamente a 2019. 

Quanto aos Activos Intangíveis, não foi necessário adquirir licenciamentos de 

Anti-Vírus para a nossa actividade uma vez que a Microsoft oferece a licença. O 

único aumento registado, de 21,72% em relação a 2019 está relacionado com 

Investimentos Financeiros, isto é, as compras provenientes do cartão de crédito. 

Tabela 7 – Demonstração dos activos económicos e financeiros 
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  31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 % 
Activos Fixos Tangíveis 45 177,65 € 85 260,41 € 72 423,38 € 62 129,56 € 44 565,04 € -28,27% 
Activos Intangíveis 66,63 € 6 958,44 € 4 280,22 € 1 615,32 € 0,00 € -100,00% 
Investimentos Financeiros 913,24 € 1 582,28 € 2 523,24 € 2 982,64 € 3 630,40 € 21,72% 
Total 46 157,52 € 93 801,13 € 79 226,84 € 66 727,52 € 48 195,44 € -27,77% 

 

10.2.4. Gastos com Pessoal 

Em 2019 estavam ao serviço da instituição 17 funcionários e em 2020 houve 

uma redução para 12 funcionários dado o final de contrato de alguns trabalha-

dores e a saída de outros, por iniciativa do próprio trabalhador. Apesar do cenário 

de instabilidade que se viveu a partir de Março, a contenção na rúbrica dos “Gas-

tos com Pessoal” foi executada através da interrupção das renovações contratu-

ais e da ausência de preenchimento dos postos de trabalho que registaram a 

saída de trabalhadores. 

A variação também foi fruto do encerrado do espaço Naturalmente Português, a 

loja situada no La Vie Funchal. Ainda assim, o gasto com pessoal continua a 

representar a maior percentagem do valor total dos gastos e perdas, como é 

esperado numa Instituição com uma forte componente de prestação de serviços 

e apoio aos seus associados. 
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Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes: 

 Tabela 8 – Gastos com Pessoal, entre 2018 e 2020. 

  2018 2019 2020 % 
Remunerações do pessoal 191 400,48 € 188 904,36€  152 757,10 €  -36 147,26 € 
Indemnização para despedimento 653,52 € - €  1 962,39 €  1 962,39 € 
Encargos s/ remunerações 37 698,55 € 37 890,00€  24 017,64 €  -13 872,36 € 
Seguro Acidentes de trabalho 2 148,32 € 2 092,73€  2 428,60 €  335,87 € 
Outros 1 411,55 € 2 300,07€  843,31 €  -1 456,76 € 

TOTAL 233 312,42 € 231 187,16 € 182 009,04 € -49 178,12 € 
 

Importa mencionar que a Associação Académica não tinha um custo em gastos 

com pessoal tão baixo desde 2016. 

 

Gráfico 9 – Gastos com Pessoal, entre 2015 e 2020. 
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10.3. Locações 

No que se refere às locações financeiras a redução é pouco expressiva em rela-

ção a 2019 pois houve uma amortização da dívida até 25 de Março quando, em 

situações normais aconteceria até o final do ano. Em relação ao total de financi-

amentos obtidos, aumenta para 20.733,00€ (mais 3 161,00€ do que em 2019) 

devido ao empréstimo da Linha Investe RAM. 

10.4. Fluxo de caixa e seus equivalentes 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada através do método directo. A 

Instituição classifica na rubrica “Caixa e seus equivalentes” os montantes de 

caixa e depósitos à ordem e depósitos a prazo. 

De seguida informamos os fluxos existentes no último dia do exercício. 

Tabela 9 - Fluxo de caixa e Depósitos à ordem e a Prazo a 31 de Dezembro, 
entre 2016 e 2020. 

  31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 
Caixa 550,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 € 
Depósitos à ordem 47 706,00 € 24 896,00 € 35 640,00 € 21 926,68 € 26 209,59 € 
Depósitos a prazo7 60 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 75 000,00 € 

TOTAL 108 256,00 € 100 596,00 € 111 340,00 € 97 626,68 € 101 909,59 € 
 

Os valores indicam-nos um aumento de 16% em relação a 2019, ainda assim, 

pouco expressivo e que continua a nos criar problemas na tesouraria e que nos 

impossibilita de agir com mais eficácia na área comercial.  

Relativamente às contas a pagar e a receber, ao contrário do que aconteceu em 

2019 em que a dívida a fornecedores foi a mais alta desde 2016, neste exercício 

conseguimos reduzir a dívida em 28% em relação a 2019. A 31 de Dezembro 

estava pendente o pagamento de 88 051,47€ a fornecedores e outros credores.  

Quanto aos clientes, verificámos um aumento de dívidas a receber de 18% face 

 

7 Salienta-se que, mesmo no cenário de crise, não ocorreu a utilização dos depósitos que repre-
sentam uma segurança para instituição e para a prossecução da sua missão estatutária.  
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a 2019, registando um valor total de 114 278,71€.  

De seguida, podemos verificar os valores obtidos nos últimos três anos. 

 

Tabela 10 - Valores a pagar e a receber entre 2018 e 2020. 

  31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 % 
Fornecedores (a pagar) 44 823,90 € 79 792,50 € 50 213,51 € -37,07% 
Outros credores 40 285,19 € 41 784,15 € 37 837,96 € -9,44% 
Clientes (a receber) 30 847,63 € 25 006,80 € 22 040,10 € -11,86% 
Clientes e contas a receber 56 077,29 € 69 267,46 € 92 238,61 € 33,16% 

 

10.5. Dívidas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Se-
gurança Social 

A Associação não tem, em mora, dívidas à Administração Fiscal, nem ao Centro 

Regional de Segurança Social, confirmado através de certidões emanadas pelos 

serviços competentes. 

10.6. Estrutura Financeira 

Devido ao facto de só se ter implementado a obrigatoriedade das contas para 

serem elaboradas e certificadas por um TOC (Técnico Oficial de Contas), a partir 

de 2006, não nos foi possível determinar os saldos iniciais desse exercício, uma 

vez que não existia uma contabilidade devidamente organizada. Como consta 

no relatório de gestão 2007, a Direcção nessa altura não encontrou qualquer 

documentação contabilística credível relativa aos anos de 2004 e 2005 e, para 

que fosse possível construir uma contabilidade organizada, o exercício relativo 

ao ano de 2006 foi considerado como o ano zero. Para a elaboração do exercício 

de 2019, optámos por analisá-lo seguindo os mesmos moldes do ano transacto, 

pelo que no decorrer do exercício foi sendo realizado um controlo mais cuidado 

junto da contabilidade para que fosse possível detectar algumas anomalias. 

10.7. Conta Bancária 
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Ao longo do exercício, a Direcção movimentou apenas uma conta à ordem, op-

tando-se por concentrar todas as operações financeiras no Banco Santander.  
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11. Responsabilidades 

Em 2020, devido à pandemia, a Académica da Madeira aderiu às moratórias, 

aplicando-as aos três contratos de Locação financeira de equipamentos de in-

formática. A data de retoma de pagamento das rendas foi prorrogada até Setem-

bro de 2021, voltaremos a amortização do empréstimo. Os juros dos emprésti-

mos começarão a ser cobrados já a partir de Abril de 2021. A 31 de Dezembro 

de 2019, o capital em dívida do contrato n.º 220704 é de 1.139,40€, do contrato 

n.º 220706 é de 5.150,02€ e do contrato n.º 220707 é de 945,84€. 

Em relação aos empréstimos solicitados em 2020 para reforço de tesouraria, 

candidatamo-nos à Linha de crédito Invest RAM, criada pelo Instituto de Desen-

volvimento Empresarial da RAM, tendo um período de carência de 18 meses. 

Sendo que a data de formalização deste empréstimo foi em Julho de 2020, o 

início do pagamento será a partir de Janeiro de 2022. No último trimestre do ano 

de 2020, a Académica da Madeira candidatou-se à II Linha de crédito Invest RAM 

que foi enquadrada pelo Instituto de Desenvolvimento Empresarial em meados 

de Dezembro de 2020. 

Em Setembro de 2020, a Académica da Madeira submeteu a sua candidatura ao 

Incentivo Extraordinário à Normalização da Actividade Empresarial estando 

ainda em análise no Instituto de Emprego da Madeira (IEM). 

Dependendo da quebra de facturação no início de 2021, existe a possibilidade 

de candidatura um apoio designado por Apoio Extraordinário à Retoma Progres-

siva de Actividade que tem como objectivo suportar a manutenção dos postos 

de trabalho através da redução temporária do período normal de trabalho (PNT) 

de todos ou alguns funcionários. 
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12. Perspectivas 

A Associação Académica, estatutariamente, sequencia o objectivo de represen-

tação dos estudantes da Universidade da Madeira e de defesa dos seus interes-

ses em primeiro lugar. Essa ordenação que a Assembleia aprovou não é des-

propositada, mas sim um reflexo da posição cimeira que a Direcção entendeu ao 

redigir o documento, ainda que não desconsidere, relegue para planos inferiores 

ou descuide os restantes objectivos. Todos compõe o conjunto e são todos im-

portantes. 

Quando a Direcção submeteu o Relatório de Actividades e de Contas de 2019, 

sob parecer favorável do Conselho Fiscal, à Assembleia-geral, o cenário pandé-

mico estava no início e todas as perspectivas que compunham a secção final 

desse documento, elaboradas no início de Março, representavam um grau mais 

elevado do que a média8.  

As perspectivas são, na sua própria definição, um exercício de previsão. Não 

sem base, mas com a leitura dos dados e das informações do ano que findou e 

que foi ilustrado no Relatório de Actividades e de Contas.  

Em Novembro, iniciámos a preparação de um novo sistema de controlo de con-

tas, baseado numa restruturação dos centros de actividades e num controlo de 

gastos e receitas através dessas unidades. Ainda que não espelhe a visão micro 

que entendemos, foi um avanço significativo para a optimização e a produtivi-

dade, através da informatização de processos e eliminação de passos que se 

mostraram desnecessários.  

Baseando-se na volatilidade que a prestação de serviços está sujeita, confirma-

mos e reiteremos a previsão de crescimento, tal como experimentámos em 2019, 

 

8 A Assembleia-geral que discutiria o o Relatório de Actividades e de Contas de 2019 acabou 
sendo adiada por força da pandemia: “Pese embora as normas estatutárias determinarem a re-
alização desta reunião até o dia 31 de Março de 2020, perante o circunstancialismo por todos 
conhecido, o Governo da República determinou, nos termos do disposto do Artigo 18.º do De-
creto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, que estabelece medidas excepcionais e temporárias de 
resposta à epidemia SARS-CoV-2, que as Assembleias-Gerais das associações possam ser re-
alizadas até o dia 30 de Junho de 2020.” (cf. Informação veiculada aos associados em 18 de 
Março de 2020). 
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na nossa área editorial. Exemplo disso foi a criação, em Setembro, de uma nova 

editora que veio reforçar o posicionamento da Associação Académica nesse sec-

tor e permitir alavancar o seu crescimento em segmentos ainda não explorados 

como os autores sem ligação directa com o meio universitário. O plano editorial 

indica que a nossa receita nesse campo aumentará com o crescimento das pu-

blicações e com a entrada noutros sectores de venda electrónicas que preve-

mos. 

Apesar do decréscimo registado, ainda que ligeiro, na rubrica dos Subsídios, das 

doações e dos legados à exploração, esperamos que, em 2021, essa rubrica 

seja estabilizada ou, eventualmente, possa apresentar um ligeiro aumento. No 

campo das parcerias institucionais, prevemos que seja registado um crescimento 

cuja origem está relacionada com uma estratégia de maior proximidade e traba-

lho na manutenção e na captação dessas associações estratégicas nos progra-

mas de mobilidade. 

Com o encerramento do espaço comercial no La Vie, que não esperamos reabrir 

em 2021, e face ao cenário de instabilidade e de fraca actividade turística que 

prevemos, a tendência de redução dos recursos humanos deverá estar estabili-

zada em 10 funcionários. Isso ocorre sem existir prejuízo para os serviços edu-

cativos do programa Herança Madeirense, mas com contração na vertente turís-

tica desse serviço que esperamos que continue fraca em relação ao crescimento 

experimentado nos últimos anos. Não são esperadas contratações para 2021, 

mantendo a intenção de contenção de gastos nessa área.  

As moratórias que experimentámos nos créditos, que começaram em Março, de-

verão ser estendidas até Setembro de 2021, apesar do pagamento de juros ser 

retomado em Abril de 2021. Dessa forma, no primeiro semestre de 2022 conta-

mos concluir obrigações que foram assumidas pela operacionalização de um le-

que de serviços aos nossos associados nas áreas relacionadas com a sua acti-

vidade lectiva9, poderá ter, a partir do último mês, um desempenho global me-

lhor, cujos resultados serão sentidos, na plenitude, apenas em 2021, com registo 

 

9 Através do serviço YOU PRINT e WE PRINT. 
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no seu relatório elaborado em 2022. Através do largo período de carência dos 

novos empréstimos celebrados em 2020, com valores globais muito inferiores 

aos experimentados nos anteriores e que reduzem, em muito, o risco inerente, 

não serão efectuados pagamentos dessas prestações em 2021. Dessa forma, o 

final dos empréstimos contraídos em 2017 coincidirão com o início dos novos, 

evitando sobrecarregar a Instituição. Ainda que não prespectivemos o aumento 

dos nossos Depósitos a Prazo em 2021, será um elemento importante e que 

deverá ser ponderado no exercício de 2020 para que a Associação possa refor-

çar o seu capital de segurança.  

Outro factor assinalável e que prevemos continuar é a regularização de dívidas 

aos fornecedores, fruto da optimização dos controlos que já referimos. Se regis-

tamos uma redução de cerca de 30.000€ nessa rubrica, esperamos que o au-

mento do rigor orçamental quotidiano proporcione melhorias significativas nesse 

campo.  

Não esperamos que o sector comercial apresente ganhos significativos em 2021 

dada a componente associativa que reduz, de forma significativa, o valor dos 

produtos e dos serviços proporcionados aos nossos associados. Se outras As-

sociações entendem que o recurso a terceirização de sectores chave para os 

estudantes é o caminho, a Académica da Madeira tem decidido, ao longo dos 

anos, abandonar essa prática, assumindo a responsabilidade em áreas como o 

parque de cópias e impressões ou os artigos académicos e escolares. Isso tem 

permitido prestar um serviço melhor, com preços inferiores ao que se praticava 

no passado10.  

Fruto de uma gestão de qualidade e rigor que as duas Direcções de 2020 impu-

seram, através da colaboração, do empenho e da dedicação de todos os cola-

boradores, esperamos para 2021 um cenário melhor, ainda que longe do que 

 

10 Quando a Associação Académica iniciou o seu serviço de cópias, de impressões e de digitali-
zações em 2017, além de implementar um sistema binário inédito, reduziu os preços praticados 
a valores que não eram experimentados há décadas na UMa. Fora do sector comercial, um 
exemplo emblemático é a nossa quota de associado que mantém o mesmo valor desde 2006, 
com um aumento constante de vantagens. 
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experimentámos em 2019. Essa actividade será atingida através de todos os 

mecanismos que elencamos e do Plano sufragado pela Assembleia-geral em 

Dezembro de 2020.  
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13. Composição e anexos 

O Relatório de Actividades e Contas 2020 é composto pelos seguintes documen-

tos: 

Relatório de Actividades 2020. 

Relatório de Contas 2020. 

Anexos: 

Deliberação n.º 13/2021 de 12 de Março da Direcção.  

Parecer do Conselho Fiscal. 

Relatório e Contas, elaboradora pela Previsão Dinâmica, Lda. 

________________________ 
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Associação Académica da Universidade da Madeira

Balanço Individual
em 31 de dezembro de 2020

31-dez-20 31-dez-19

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 5. 44.565,04 62.129,56

Ativos intangíveis 6. 0,00 1.615,32

Investimentos Financeiros 7. 3.630,40 2.982,64

48.195,44 66.727,52

Ativo corrente

Inventários 8. 146.729,90 145.709,96

Créditos a receber 9.1. 22.159,23 25.006,80

Diferimentos 12. 759,57 1.550,37

Outros ativos correntes 92.238,61 69.267,46

Caixa e depósitos bancários 4. 102.069,59 97.626,68

363.956,90 339.161,27

Total do ativo 412.152,34 405.888,79

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resultados transitados DAFP 220.957,92 222.715,49

Resultado líquido do período 53.322,47 -1.757,57

Total dos fundos patrimoniais 274.280,39 220.957,92

PASSIVO

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 9.2. 9.500,00 0,00

9.500,00 0,00

Passivo corrente

Fornecedores 9.3. 50.213,51 79.792,50

Estado e outros entes públicos 10. 8.609,87 13.842,29

Financiamentos obtidos 9.2. 11.233,49 17.571,99

Outros passivos correntes 9.3. 37.837,96 41.784,15

128.371,95 184.930,87

Total do passivo 137.871,95 184.930,87

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 412.152,34 405.888,79

O Contabilista Certificado ( 91364 ) O Presidente da Direção

Datas
RUBRICAS Notas

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

(montantes em euros)



Associação Académica da Universidade da Madeira

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas do

período findo em 31 de dezembro 2020

2020 2019

Vendas e serviços prestados 13.1. 226.122,22 399.917,60

Subsídios, doações e legados à exploração 18. 218.155,48 235.944,92

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 8. (87.778,73) (153.930,26)

Fornecimentos e serviços externos 14. (104.693,67) (222.450,72)

Gastos com o pessoal 15. (182.009,04) (231.187,16)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 9.1. (1.303,57) 0,00

Outros rendimentos 13.2. 8.694,42 685,06

Outros gastos 17. (2.308,26) (7.405,96)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 74.878,85 21.573,48

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 5. (21.154,86) (22.824,50)

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 53.723,99 (1.251,02)

Juros e gastos similares suportados 16.1. (58,82) (448,27)

Resultado antes de impostos 53.665,17 (1.699,29)

Imposto sobre rendimento do período 10.1. (342,70) (58,28)

Resultado liquido do período 53.322,47 (1.757,57)

O Contabilista Certificado ( 91364 ) O Presidente da Direção

NOTASRENDIMENTOS E GASTOS
Períodos

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

(montantes em euros)



Associação Académica da Universidade da Madeira

Demonstração Individual dos Resultados por Funções do

período findo em 31 de dezembro 2020

2020 2019

Vendas e serviços prestados 195.188,85 30.933,37 0,00 0,00 226.122,22 399.917,60

Custo das Vendas e dos Serviços Prestados (93.502,74) (81,30) 0,00 0,00 (93.584,04) (165.927,13)

Resultado Bruto 101.686,11 30.852,07 0,00 0,00 132.538,18 233.990,47

Outros rendimentos 30.429,07 195.161,49 7,50 1.251,84 226.849,90 236.629,98

Gastos administrativos (159.791,74) (142.260,52) 0,00 0,00 (302.052,26) (464.465,51)

Outros gastos (2.003,24) (1.667,41) 0,00 0,00 (3.670,65) (7.405,96)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (29.679,80) 82.085,63 7,50 1.251,84 53.665,17 (1.251,02)

Gastos de financiamento (líquidos) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (448,27)

Resultado antes de impostos (29.679,80) 82.085,63 7,50 1.251,84 53.665,17 (1.699,29)

Imposto sobre rendimento do período (10,78) (67,46) (1,57) (262,89) (342,70) (58,28)

Resultado liquido do período (29.690,58) 82.018,17 5,93 988,95 53.322,47 (1.757,57)

O Contabilista Certificado ( 91364 ) O Presidente da Direção

(montantes em euros)

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
Períodos

Comercial Não comercial Capitais Prediais



Demonstração Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período de 2019

DESCRIÇÃO NOTAS Fundos Excedentes técnicos Reservas
Resultados 

transitados

Excedentes de 

revalorização

Ajustamentos/Outras 

variações nos fundos 

patrimoniais

Resultado Líquido do 

Período
Total

Total dos Fundos 

Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 1 0,00 0,00 0,00 208.066,62 0,00 0,00 14.648,87 222.715,49 222.715,49

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais (aplicação de resultados do período anterior) 0,00 0,00 0,00 14.648,87 0,00 0,00 -14.648,87 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 222.715,49 0,00 0,00 0,00 222.715,49 222.715,49

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 -1.757,57 -1.757,57 -1.757,57

RESULTADO EXTENSIVO 4=2+3 -1.757,57 220.957,92 220.957,92

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 6=1+2+3+5 0,00 0,00 0,00 222.715,49 0,00 0,00 -1.757,57 220.957,92 220.957,92

Demonstração Individual das Alterações nos Fundos Patrimoniais do período de 2020

DESCRIÇÃO NOTAS Fundos Excedentes técnicos Reservas
Resultados 

transitados

Excedentes de 

revalorização

Ajustamentos/Outras 

variações nos fundos 

patrimoniais

Resultado Líquido do 

Período
Total

Total dos Fundos 

Patrimoniais

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 7 0,00 0,00 0,00 222.715,49 0,00 0,00 -1.757,57 220.957,92 220.957,92

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais (aplicação de resultados do período anterior) 0,00 0,00 0,00 -1.757,57 0,00 0,00 1.757,57 0,00 0,00

8 0,00 0,00 0,00 220.957,92 0,00 0,00 0,00 220.957,92 220.957,92

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 9 53.322,47 53.322,47 53.322,47

RESULTADO EXTENSIVO 10=8+9 53.322,47 274.280,39 274.280,39

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 12=7+8+9+11 0,00 0,00 0,00 220.957,92 0,00 0,00 53.322,47 274.280,39 274.280,39

O Contabilista Certificado ( 91364 ) O Presidente da Direção

(Montantes em euros)

(Montantes em euros)

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

Associação Académica da Universidade da Madeira



2020 2019

    Fluxo das atividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes 342.165,68 653.794,52

Pagamento a fornecedores -211.837,83 -324.406,46

Pagamentos ao pessoal -142.807,43 -178.676,72

Caixa gerada pelas operações -12.479,58 150.711,34

Pagamentos/recebimento do imposto s/ rendimento -57,33 0,93

Outros pagamentos/recebimentos atividade operacional 13.743,28 -138.204,53

Fluxo de caixa das atividades operacionais 1.206,37 12.507,74

    Fluxo das atividades de investimento

Pagamentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis 1.975,02 8.342,19

Juros e rendimentos similares 7,50 1,87

Fluxo de caixa das atividades de investimento -1.967,52 -8.340,32

    Fluxo das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 9.500,00 0,00

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 4.295,94 16.671,47

Juros e gastos similares 0,00 1.208,89

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 5.204,06 -17.880,36

    Variação da caixa e seus equivalentes 4.442,91 -13.712,94

    Efeito das diferenças de câmbio

    Caixa e seus equivalentes no início do período 97.626,68 111.339,62

    Caixa e seus equivalentes no fim do período 102.069,59 97.626,68

O Contabilista Certificado ( 91364 ) O Presidente da Direção

Associação Académica da Universidade da Madeira

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

período findo em 31 de dezembro 2020
Demonstração Individual de Fluxos de Caixa

(montantes em euros)

Rubricas
Períodos

Notas



Joias e quotas Pessoal

Atividades Seguros

Donativos Rendas

Subsídios Manutenção

Outros Água, eletricidade e gás

Representação e deslocações

Comunicações

Material de escritório

Higiene, seguraça e conforto

Despesas específicas das atividades

Outras

Aquisição de equipamentos

Aquisição ou construção de instalações

Outras

Total Total 448.529,21

Saldo do ano anterior 97.626,68

Receitas 452.972,12

Despesas 448.529,21

Saldo para o ano seguinte 102.069,59

Valor Descrição Valor
Ano previsto 

recebimento
Anos anteriores Quotas

Propriedades de Investimento 0,00 Subsídios 83.972,11 2021

Ativos Fixos tangíveis 62.129,56 Rendas 0,00 2021

Ativos Intangíveis 1.615,32 Outros

Total 83.972,11

63.744,88

Ano corrente
Descrição Valor

Ano previsto 

pagamento
Ativos Fixos tangíveis 44.565,04 Empréstimos 13.498,23 2021

Ativos Intangíveis 0,00 Associados 0,00

Fornecedores 50.213,51 2021

Locadoras 7.235,26 2021

Outros

44.565,04 Total 70.947,00

O Contabilista Certificado ( 91364 ) O Presidente da Direção

183.634,08

7.435,08

2. Recebimentos comerciais

1.600,13

Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano 2020

Pagamentos e recebimentos

Recebimentos Pagamentos

1. Recebimentos atividade 1. Funcionamento

3. Recebimentos capitais

4. Recebimentos prediais

2. Investimento

Património fixo

Descrição

Património

Mapa de património fixo - Ano 2020

Direitos e compromissos

4.058,80

0,00

0,00

1.975,02

2.102,89

O anexo faz parte destas demonstrações financeiras

Compromissos

Mapa de direitos e compromissos futuros - Ano 2020

452.972,12

Sub-Total

Sub-Total

Direitos

Associação Académica da Universidade da Madeira

(montantes em euros)

0,00

296.545,49

132.385,85

1.780,89

5.189,83

1.306,46

817,56

766,29

1.251,84

7,50

124.436,23

101.685,99

34.521,40
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1. Identificação da entidade

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Indicação do referencial contabilístico

2.2. Indicação e justificação das disposições do NCRF-ESNL que tenham sido derrogadas 

2.3.

� O aprofundamento da participação dos estudantes na discussão dos problemas educativos;
� A realização de atividades desportivas, de lazer e de solidariedade social;

� A promoção, a realização e o apoio de atividades de interesse científico, pedagógico, cultural,
� O fortalecimento da integração dos estudantes da UMa na realidade comunitária, nacional,

regional e local;
� A participação na definição e execução dos programas de ação social e de formação da UMa, ou aqueles

em que esta participe a qualquer título;

�

� A participação na definição das políticas relativas à educação e à formação ao longo da vida, a nível 

comunitário, nacional, regional e local;

� A implementação de outros objetivos definidos pelos órgãos estatutariamente competentes.

� Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);

� Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) - Portaria N.º 220/2015, de 24 de julho;

� Código de Contas (CC) - Portaria Nº 218/2015 de 23 de junho;

� NCRF-ESNL - Aviso N.º 8259/2015, de 29 de julho;

� Normas Interpretativas (NI) Aviso N.º 8258/2015, de 29 de julho;

As quantias relativas ao período económico anterior, incluídas nas presentes demonstrações financeiras para efeitos

comparativos, estão apresentadas em conformidade com o NCRF-ESNL, não havendo nenhum impedimento à sua

análise comparativa. 

Indicação e comentário dos elementos das demonstrações financeiras cujos conteúdos não 

sejam comparáveis com os do período anterior

A associação identifica-se com o número de identificação de pessoa colectiva 511054653, tendo como atividade

principal outras atividades associativas, sendo o CAE principal o 94995, com o intuito de prosseguir as seguintes

atividades:

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 Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março e alterado pelo

Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 junho. O Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativos é

composto por:

Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações financeiras não foram derrogadas quaisquer disposições do

NCRF-ESNL que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem

verdadeira e apropriada da posição financeira, do desempenho ou dos fluxos de caixa da Empresa. 

As presentes demonstrações financeiras correspondem às demonstrações financeiras individuais. 

A Associação Académica da Universidade da Madeira é uma entidade, constituída em 10 de dezembro de 1991 sob a

forma de associação, tendo sido reconhecida a utilidade pública pelo Governo Regional, atribuída pela resolução n.º

1143/2010 do JORAM, com sede em Caminho da Penteada, Campus Universitário da Penteada.

A representação de todos os estudantes da UMa e a defesa dos seus interesses;

O aprofundamento da gestão democrática da Universidade e a melhoria das condições de ensino;

�

� Estrutura concetual - Aviso N.º 8254/2015, de 29 de julho;
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3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas e erros

3.1. Principais políticas contabilísticas

a) Base de mensuração usada na preparação das demostrações financeiras

3.1.1. Pressuposto da Continuidade

3.1.2. Pressuposto do Acréscimo

3.1.3. Consistência da Apresentação

3.1.4. Materialidade e agregação

3.1.5. Compensação

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Entidade na preparação das demonstrações financeiras anexas

são as seguintes:

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

futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com o seu negócio. Da avaliação resultou que o

negócio tem condições de prosseguir presumindo-se a sua continuidade.

Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os critérios de

reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do

recebimento.

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período para o outro.

A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas circunstâncias que os

rodeiam. Considera-se que as omissões ou declarações incorretas de itens são materialmente relevantes se

puderem, individual ou coletivamente, influenciar as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base

nas demonstrações financeiras. Um item que não seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação

separada na face das demonstrações financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja

apresentado separadamente nas notas do presente anexo.

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

permitido por uma NCRF. 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. 

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.

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.
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3.1.6. Informação Comparativa

b) Outras políticas contabilísticas

3.1.7. Ativos fixos tangíveis

3.1.7.1. Bens do património histórico e cultural

Os “Bens do património histórico e cultural” encontram-se valorizados pelo seu custo histórico. Os bens que foram

atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão

segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.

O justo valor é aplicável aos bens, que inicialmente foram adquiridos a título oneroso, sejam contabilizados pela

primeira vez e seja impossível estabelecer o seu custo histórico devido à perda desses dados. Esta mensuração

também efetuada para os bens cujo valor de transação careça de relevância devido ao tempo transcorrido desde a

sua aquisição ou devido às circunstâncias que a rodearam.

As aquisições gratuitas têm como contrapartida a conta “Variações nos fundos patrimoniais”

Visto não ser passível de se apreciar com o mínimo de segurança a vida útil concreta destes bens, estes não são

depreciáveis. No entanto a entidade tem em conta a capacidade de permitir atividades presentes e futuras e os

meios técnicos necessários para a conservação e manutenção.

As obras realizadas nestes bens só são consideradas como ativos se e somente se gerarem aumento da

produtividade, de capacidade ou eficiência do bem ou ainda um acréscimo da sua vida útil. Sempre que estes

acréscimos não se verifiquem, estas manutenções e reparações são registadas como gastos do período.

Os bens que são incorporados nas instalações ou elementos com uma vida útil diferente do resto do bem. Estes têm

um tratamento contabilístico diferente do bem o qual são incorporados, estando registado numa conta com

denominação adequada dentro do ativo.

São exemplo destas incorporações: sistema de ar condicionado, iluminação, elevadores, sistemas de segurança,

sistemas de anti-incêndio.

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.
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3.1.7.2. Outros ativos fixos tangíveis

Descrição Vida útil

Equipamento básico

Equipamento administrativo

Outros ativos fixos tangíveis

3.1.8. Ativos intangíveis

Descrição Vida útil

Programas de computador

3 a 8

Relativamente aos intangíveis com vida útil finita, as respetivas amortizações foram calculadas de acordo com as

seguintes vidas úteis estimadas:

Os custos subsequentes são reconhecidos como ativos fixos tangíveis apenas se for provável que deles resultarão

benefícios económicos futuros para a sociedade. As despesas com manutenção e reparação são reconhecidas como

gastos à medida que são incorridas de acordo com o regime de acréscimo.

A sociedade procede a testes de imparidade sempre que eventos ou circunstâncias indiciam que o valor

contabilístico excede o valor recuperável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida em resultados.

O valor recuperável é determinado como o mais elevado entre o seu preço de venda líquido e o seu valor de uso,

sendo este calculado com base no valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados que se esperam vir a obter do

uso continuado do ativo e da sua alienação no fim da sua vida útil.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos ativos tangíveis são calculadas segundo o método das quotas

constantes de acordo com os seguintes períodos de vida útil esperada dos bens:

5 a 20

3 a 8

3

Os ganhos ou perdas na alienação são determinados pela comparação da receita obtida com o valor contabilístico e

reconhecida a diferença nos resultados operacionais. Os custos com a manutenção e reparação que não aumentam

a vida útil destes ativos fixos são registados como custos do exercício em que ocorrem.

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 revistos anualmente, sendo o

efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração dos resultados prospetivamente.

Os ativos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil indefinida e o

goodwill devem ser amortizados num período máximo de 10 anos, podendo ser sujeitos a testes de imparidade

sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar em imparidade.

Os ativos fixos tangíveis estão relevados pelos valores que resultaram da sua aquisição acrescidos de todos os custos

necessários para a sua utilização (colocação no local de uso) líquidos das respetivas depreciações acumuladas e

perdas de imparidade. 
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3.1.9. Investimentos financeiros

3.1.10.Inventários

3.1.11.Instrumentos Financeiros

Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das atividades

presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não estão diretamente relacionados com a capacidade

de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;

Entrada em incumprimento de uma das partes;
� Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:

Alterações no preço do bem locado;�

Entrada em incumprimento de uma das contrapartes;

�

Quanto ao método do custo, os investimentos representativos de partes de capital em empresas associadas incluem

o valor pago acrescido de despesas de transação. Os investimentos são mantidos ao custo de aquisição deduzido,

quando aplicável, de perdas de imparidade estimadas.

Na aquisição da participação pode-se verificar um goodwill, isto é, o excesso do custo de aquisição face ao justo valor 

dos capitais próprios na percentagem detida, ou um badwill (ou negative goodwill) quando a diferença seja negativa.

O goodwill encontra-se registado separadamente numa subconta própria do investimento, sendo necessário, na data

de Balanço, efetuar uma avaliação dos investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é

realizada uma avaliação quanto à recuperabilidade do valor líquido do goodwill, sendo reconhecida uma perda por

imparidade se o valor deste exceder o seu valor recuperável.

Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária adquirida, a diferença é

reconhecida diretamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de uma Entidade inclui o valor

contabilístico do goodwill relativo a essa Entidade, exceto quando o negócio a que esse goodwill está afeto se

mantenha a gerar benefícios para a Entidade.

O goodwill relativo a participações financeiras, com vida útil indefinida, é amortizado num prazo máximo de 10 anos.

Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor

realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a

concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a

diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o FIFO. Aos Inventários que não sejam geralmente

intermutáveis deve ser atribuído custos individuais através do uso de identificação específica.

�

Os investimentos em subsidiárias e associadas são reconhecidos pelo método da equivalência patrimonial ou pelo

método do custo. De acordo com o primeiro método, as participações financeiras são registadas inicialmente pelo

seu custo de aquisição e posteriormente ajustadas em função das alterações verificadas, após a aquisição, na quota-

parte da Entidade nos ativos líquidos das correspondentes empresas. Os resultados da Entidade incluem a parte que

lhe corresponde nos resultados dessas empresas.

�

�

Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa perda para 

qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:

Alterações no risco segurado;�

� Alterações na taxa de câmbio;

Alterações na taxa de câmbio;
�

�

Os ativos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições

contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:

� Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
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3.1.11.1. Clientes e créditos a receber

3.1.11.2. Outros ativos e passivos financeiros

3.1.11.3. Caixa e depósitos Bancários

3.1.11.4. Fornecedores e outras dívidas a pagar

3.1.12.Fundos Patrimoniais

3.1.13.Financiamentos Obtidos e Custo dos Empréstimos obtidos

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e

quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente).Estas

correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados,

descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a

um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade

é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo

valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por

contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos

resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando

mensurados ao custo menos perda por imparidade.

Os “Empréstimos Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a

concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na

Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser

imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras dívidas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

Os “Clientes” e “Créditos a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das

Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

� fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;

� fundos acumulados e outros excedentes;

� subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade

estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.
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3.1.13.1. Locações

3.1.14.Estado e Outros Entes Públicos

Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica de

“Fornecimentos e Serviços Externos”.

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incluí as tributações autónomas.

b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas 

àquelas legalmente equiparadas; 

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância sobre a

forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são contabilizados

pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se encontra referido no ponto 3.1.1.

das Políticas Contabilísticas.

Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando sempre o

pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são acrescidos ao valor do

ativo (poe exemplo: custos de negociação e de garantia).

Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é depreciado

durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Os contratos de locações (leasing) são classificados como:

� Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos os riscos e 

vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato é realizado; ou

� Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão

isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

a) As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa; 

c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins 

científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio 

ambiente.

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades

comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de

títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à

observância continuada dos seguintes requisitos: 

a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que

justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a

isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º

1; 

b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria

sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que

tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado

ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do

1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;

c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos

ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21% sobre a matéria

coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os

encargos e às taxas previstas no artigo 88.º do CIRC.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das

autoridades fiscais durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco

anos a partir de 2001), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações

ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Assim,

as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2017 a 2020 ainda poderão estar sujeitas a revisão.
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3.1.15.Reconhecimento do Rédito

3.1.16.Subsídios e outros apoios das entidades públicas

3.1.17.Gastos com pessoal

a)

b)

c) 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.

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

da atividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA),

abatimentos e descontos.

A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a Entidade

obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos.

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 benefícios dos empregados classificam-se em:

Benefícios de curto prazo:

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

por doença e benefícios não monetários (bens ou serviços gratuitos).

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.

Os juros 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.

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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d) Principais fontes de incerteza das estimativas

3.2. Alterações nas políticas contabilísticas

3.3. Alterações nas estimativas contabilísticas

3.4. Correção de erros de períodos anteriores

3.5. Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL

4. Caixa e seus equivalentes

Descrição

Caixa

Depositos à ordem

Depositos a prazo

Caixa e depósitos bancários

Outros ativos financeiros

Outros ativos financeiros

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento existente à

data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso, assim como na experiência de

eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo

previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As

alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de

forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transações em

questão poderão diferir das correspondentes estimativas.

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, podem ser analisados como segue:

31-dez-19

21.926,68

75.000,00

97.626,68

700,00

0,00

0,00

31-dez-20

700,00

26.209,59

75.000,00

101.909,59

Durante o presente exercício não ocorreram alterações de políticas contabilísticas relativamente às utilizadas na

preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício anterior.

Durante o presente exercício não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas relativamente às utilizadas na

preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercício anterior.

Durante o presente exercício não ocorreram correções de erros de períodos anteriores.

A revisão de uma estimativa de um período anterior não é considerada como um erro. As alterações de estimativas

apenas são reconhecidas prospetivamente em resultados e são alvo de divulgação quando o impacto é

materialmente relevante. As estimativas são determinadas com base na melhor informação disponível à data da

preparação das demonstrações financeiras.

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adoção inicial da NCRF-ESNL.

160,00

160,00
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5. Ativos Fixos Tangíveis (AFT)

Ativo bruto

Saldo inicial a 1-1-2019

Investimento

Saldo inicial a 1-1-2020

Investimento

Saldo final a 31-12-2020

Depr. e perdas por impar. acum.

Saldo inicial a 1-1-2019

Depreciações e perdas de imparid. do período

Saldo inicial a 1-1-2020

Depreciações e perdas de imparid. do período

Transferencias e regularizações

Saldo final a 31-12-2020

Valor líquido

A 31-12-2019

A 31-12-2020

6. Ativos Intangíveis

Ativo bruto

Saldo inicial a 1-1-2019

Saldo inicial a 1-1-2020

Saldo final a 31-12-2020

Amortizações e perdas por imparidades acumuladas

Saldo inicial a 1-1-2019

Amortizações e perdas de imparid. do período

Saldo inicial a 1-1-2020

Amortizações e perdas de imparid. do período

Saldo final a 31-12-2020

Valor liquido

A 31-12-2019

A 31-12-2020

0,00

0,001.615,32

0,00

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os movimentos ocorridos nos ativos intangíveis,

bem como nas respectivas amortizações acumuladas e perdas de imparidade foram como segue:

8.605,15

4.324,93

0,00 39.479,81

1.615,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.324,93

0,00

6.989,83

0,00

1.615,32

8.605,15

0,00

0,00 -249,17 54.954,74 0,00 1.651,95 5.772,04

0,00

0,00

0,00 62.129,56

1.189,350,00

Outros

78.130,93 0,00 70.623,51

8.605,15

0,00 0,00

0,00 0,00 17.449,95 0,00 462,60 1.626,99

0,00 249,17 60.680,98 0,00 70.160,91 17.097,74

19.539,540,00

0,00 -249,17 0,00 0,00

0,00 249,17 18.080,84 0,00 462,60 1.366,99 0,00

0,00 0,00

212.293,380,00 117.610,74 0,00

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os movimentos ocorridos nos outros ativos

fixos tangíveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas de imparidade foram como segue:

em curso AFT

0,00

0,00 22.869,78

71.812,86 22.869,78 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

115.635,72

básico

0,00 0,00 42.600,14 0,00 69.698,31 15.730,75 0,00

0,00

20.789,78107.849,94 0,00 200.452,58

9.865,78

0,00

71.812,86

210.318,36

Equip. Equip.

Administra. AFT

Outros

O. Constr.

Edificios e

0,00 0,00 7.785,78 0,00 0,00 2.080,00 0,00

transporte

Total AFT

0,000,00

Terrenos

Equip.

0,00 0,00 1.975,021.975,02

20.159,60

128.029,20

Projetos

0,00 148.188,80

intangiveis

0,00

18.973,90 0,00

44.565,043.895,88 0,00

71.812,86

167.728,34

0,00 249,17

0,00

AI

8.605,15

0,001.615,32

0,00

0,00

0,00

0,00

2.664,90

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 8.605,150,00

0,00

0,00

Programas 

Computador

8.605,15

8.605,15

Desenvov.

0,00

Goodwill

0,00

0,00

0,00

6.989,83

2.664,90

Total

0,00 8.605,15

0,00

0,00
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7. Investimentos Financeiros

Ativo bruto:

Saldo inicial a 1-1-2019

Investimento

Desinvestimento

Saldo inicial a 1-1-2020

Investimento

Desinvestimento

Saldo final a 31-12-2020

Perdas por imparidades acumuladas

Saldo inicial a 1-1-2019

Saldo inicial a 1-1-2020

Saldo final a 31-12-2020

Valor líquido

A 31-12-2019

A 31-12-2020

7.1. Outros Investimentos financeiros

Outros Investimentos financeiros

Outros investimentos financeiros

Total Outros Investimentos financeiros

8. Inventários

Descrição

Mercadorias

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Valor Líquido dos Inventários

% Capital % Capital Cap. Próprio Cap. Próprio Valor Ctb Valor Ctb

31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2019

0,00

0,00

2.982,64

3.630,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Outros Inv.

2.982,64

834,32

Financeiros

0,00

Empresas

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00

Inv. Fin.Inv. noutras

0,00

2.982,64

0,00

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os movimentos ocorridos nos Investimentos

Financeiros, bem como nas respetivas perdas de imparidade foram como segue:

0,00

0,00

Part. Fin.

2.523,24

936,51

-477,11

-186,56

2.523,24

Total

0,00

Invest.

0,00

Inv. em Ent.

936,51

0,00

0,00

Conj. Control.

0,00

0,00

Invest.

em subsidiár.

0,00

em assoc.

0,00

em curso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-186,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,002.982,64

834,32

0,00

3.630,40

0,00

0,00

0,00

3.630,40

- - 3.630 2.983

88.860,58

3.630,40

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,00

-477,11

3.630 2.983

0,00

153.930,26 87.778,73

Total 127.949,07 172.164,43 0,00 145.709,96 88.860,58 0,00 146.729,90

Reclass. e 

Regulariz.

Inventário 

31/12/2020

127.949,07 172.164,43 145.709,96

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, os movimentos ocorridos e saldos das rubricas

de inventários apresentam-se como segue:

0,00 146.729,90

Inventário 

1/01/2019
Compras

Reclass. e 

Regulariz.

Inventário 

31/12/2019
Compras

146.729,90127.949,07 145.709,96
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9. Instrumentos financeiros

9.1. Créditos a receber

Clientes e utentes

Outros

Clientes de cobrança duvidosa

Clientes de cobrança duvidosa / com perdas por imparidades

Imparidade de clientes e utentes

Saldo inicial

Reforço

Reversão

Saldo final (c)

Total Clientes e utentes (d=a+b+c)

Outros créditos a receber

Devedores por acréscimo de rendimentos

Fornecedores

Outros devedores e credores

Total Outros créditos a receber (e)

Total Créditos a receber (d+e+f)

Total Clientes e utentes (a)

31-dez-20 31-dez-19

31-dez-19

Total Clientes de cobrança duvidosa (b) 3.074,10

114.397,84 94.274,26

69.267,46

1.651,40

22.159,23

Os saldos verificados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, apresentam-se como segue:

1.651,40

25.006,80

31-dez-20

3.074,10

86.065,94

1.303,57

0,00

31-dez-20

22.040,10 25.006,80

22.040,10

1.651,40

0,00

1.651,40 1.651,40

0,00

2.954,97

31-dez-19

62.888,66

92.238,61

222,14

6.156,66

696,13

5.476,54

25.006,80
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9.2. Financiamentos Obtidos

Locação Financeira

Locações Financeiras

Total Locação Financeira

Empréstimos bancários

Banco Santander Totta, SA

Total Empréstimos Bancários

Total Finaciamentos obtidos

9.3. Fornecedores e outras dívidas a pagar

Fornecedores

Fornecedores Gerais

Outros

Total Fornecedores

Outros passivos (Correntes)

Devedores e credores por acréscimos

Clientes e utentes c/c

Fornecedores de Investimento

Outros devedores e credores

Total outros passivos (Correntes)

13.498 7.777 - 7.777 

7.235 7.235 

- 

- 

7.235 

7.777 

31-dez-19

Total

31-dez-20

9.500 

9.500 

79.792,50

79.792,50

50.213,51

92,24

8.715,73

37.837,96

31-dez-1931-dez-20

Os saldos verificados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, apresentam-se como segue:

0,00

9.795 

17.572 - 

9.795 - 

9.500 11.233 20.733 

13.498 

3.998 

7.777 - 

Não Corrente Total

9.795 - 

Não Corrente

Os saldos verificados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, apresentam-se como segue:

17.572 

50.213,51

Corrente

3.998 

9.795 7.235 

24.447,73

12.330,47

Corrente

31.916,42

31-dez-1931-dez-20

1.059,76 1.059,76

41.784,15
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10. Estado e Outros Entes Públicos

Saldos credores

Imposto sobre o rendimento

Retenção de impostos sobre rendimentos

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

Contribuições para a Segurança Social

Outras tributações

Total Saldos credores de Estado e Outros Entes Públicos

10.1. Imposto sobre o rendimento

Saldos credores

Imposto corrente

Coleta

Tributações autónomas

Derrama Municipal

Derrama Estadual

Imposto do período

10.2. Reconciliação da Taxa Efetiva de Impostos

Descrição

Resultado Antes de Imposto (RAI)

Rendimentos Isentos - Não Comerciais

Rendimentos Tributáveis - Comerciais

Rendimentos Tributáveis - Capitais

Rendimentos Tributáveis - Prediais

Total do imposto

Taxa de imposto média

Tributações Autónomas

Gasto com impostos sobre o rendimento

Taxa média efetiva de imposto

2020

(29.679,80)

7,50

1.251,84

1,57

262,89

1,58

- 

(19.177,83)

17.471,04 - 

264,46

56,38

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, podem ser analisados como segue:

78,24

2019

53.665,17

1.424,76

56,70

27,84

7,50

- 

58,28

78,24

342,70

(1.699,29)

53.665,17 264,46

0,00%

82.085,63

58,28342,70

0,00

0,00

Base

4.624,98

8.609,87

Imposto

31-dez-19

1,58

0,00

8.189,18

881,00

3.405,59

31-dez-20

2019

3.691,51

Os saldos verificados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, apresentam-se como segue:

60,17 90,75

13.842,29

- 

2020

0,00

(1.699,29) 1,58

21,00%

Base Imposto

-3,43%

56,70

0,64%
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12. Diferimentos

Saldos devedores

Gastos a reconhecer

Total Saldos devedores de Diferimentos

Saldos devedores

Rendimentos a reconhecer

Total Saldos devedores de Diferimentos

13. Rédito

13.1. Vendas e Prestações de Serviços

Descrição

Vendas

Mercadorias

Devoluções de vendas

Descontos e abatimentos em vendas

Total das Vendas

Prestação de serviços

Quotas dos utilizadores

Serviços secundários

Descontos e abatimentos

Total das Prestações de Serviços

Total das Vendas e Prestações de Serviços

13.2. Outros rendimentos

Descrição

Juros e rendimentos similares

Juros obtidos de depósitos bancários

Outros rendimentos

Ganhos em inventários

Diferenças de câmbio favoráveis

Rendimentos em ativos não financeiros

Outros rendimentos e ganhos

Correções relativas a períodos anteriores

Outros não especificados

Total Outros rendimentos

31.939,94

146.085,47

226.122,22

2019

399.917,60

759,57

1.550,37

Os saldos verificados nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, apresentam-se como segue:

2020

20.477,12

31-dez-20

81.279,61 150.092,29

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, podem ser analisados como segue:

31-dez-19

759,57

20.477,12

1.550,37

31-dez-20 31-dez-19

31.939,94

24.101,54 21.018,96

-17.588,19 -28.823,76

124.436,23 236.006,20

-3.449,66-4.061,05

268.279,62

101.685,99 163.911,40

2020 2019

7,50 7,50

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, podem ser analisados como segue:

-3.695,16 -7.199,85

62,48 0,00

7,88 16,02

1.251,84 0,00

6.635,35 600,10

729,37 61,44

685,068.694,42
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14. Fornecimentos e Serviços Externos

Descrição

Subcontratos

Serviços especializados

Trabalhos especializados

Publicidade e propaganda

Honorários

Conservação e reparação

Serviços Bancários

Materiais

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

Material de escritório

Outros

Deslocações, estadas e transportes

Deslocações e estadas

Outros Serviços

Rendas e alugueres

Seguros

Limpeza, higiene e conforto

Outros serviços

Total dos Fornecimentos e Serviços Externos

15. Benefícios dos empregados

15.1. Gastos com pessoal

Descrição

Remunerações do pessoal

Indemnização para despedimento

Encargos sobre remunerações

Seguro Acidentes de trabalho

Outros

Total de Gastos com pessoal

Número médio de funcionários

16. Custo dos Empréstimos obtidos

16.1. Juros e gastos similares

Descrição

Juros de financiamento obtidos

Total de Juros e gastos similares

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, podem ser analisados como segue:

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 relacionados com os gastos com 

pessoal, podem ser analisados como segue:

104.693,67

0,00

58,82

448,27

152.757,10

1.306,46

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, podem ser analisados como segue:

2020 2019

448,27

2020 2019

843,31

182.009,04

2.300,07

231.187,16

188.904,36

37.890,00

2.092,73

222.450,72

2.428,60

24.017,64

58,82

12 17

1.962,39

11.996,87

7.739,03

1.472,26 2.650,08

2.804,45

2020 2019

5.805,31

2.102,89 3.020,30

57.896,19 117.390,69

7.484,99

3.353,19 13.660,50

11.988,84 14.169,07

979,99 14.122,10

331,46 3.145,15

2.731,64 2.128,02

2.015,69 10.824,34

5.189,83 15.941,14

1.780,89 3.113,02
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17. Outros gastos

Descrição

Juros e gastos similares

Juros de mora e compensatórios

Juros de contratos de locação financeiras

Outros gastos

Impostos

Outros

Correções relativas a períodos anteriores

Donativos

Quotizações

Outros não especificados

Total dos Outros gastos

18. Subsídios, doações e legados à exploração

Descrição

Instituto de Segurança Social

I. Português do Desporto e Juventude

Direção Regional da Juventude

Instituto de Emprego RAM

Município do Funchal

Vice-Presidência do Gov. RAM

IDE-RAM

Voluntariado Europeu II

A. Promoção da Madeira

Donativos

Total Subsídios à exploração

19.

20. Acontecimentos após a data do balanço

21. Data de emissão

O Contabilista Certificado ( 91364 ) O Presidente da Direção

01-01-2020 31-12-2020 103.727,98 19.527,94 31.939,94 103.727,98 132.654,18

01-01-2020 31-12-2020 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.260,00

01-01-2020 31-12-2020 1.487,50 0,00 0,00 1.487,50 0,00

01-01-2020 31-12-2020 949,19 949,18 0,00 949,19 0,00

01-01-2020 31-12-2020 27.613,53 0,00 0,00 27.613,53 27.527,05

01-01-2020 31-12-2020 10.850,00 0,00 0,00 10.850,00 0,00

01-01-2020 31-12-2020 6.574,92 0,00 0,00 6.574,92 0,00

Não existem quaisquer dívidas em mora ao Estado ou Outros Entes Públicos.

235.944,92

Balanço DR

218.155,48 20.477,12 31.939,94 218.155,48

Os registos na rubrica de Subsídios, doações e legados à exploração ocorreram conforme segue:

2019

Data de 

Início

Data         

de fim

Valor 

atribuído

01-01-2020

115,32 760,62

0,0031-12-2020 24.430,96 0,00

72.503,69

2019

0,00

Imput. Subs. Invest.

2020

Não ocorreram eventos relevantes após a data do balanço com impacto materialmente relevante nas contas da 

instituição.

3.051,81

0,003.000,00 0,00 0,00

Ativo

2020

1.440,42

0,34

118,12 554,82

309,54 0,00

296,75 727,00

01-01-2020 31-12-2020 34.521,40 0,00 0,00 34.521,40

01-01-2020 31-12-2020

2019 2020

Os saldos verificados nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, podem ser analisados como segue:

A Direção autorizou a emissão das demonstrações financeiras a 3 de março de 2021.

2.308,26 7.405,96

24.430,96 0,00

Divulgações exigidas por diplomas legais

28,11 2.311,37

3.000,00
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