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L. Sumário Executivo

O orçamento tem como propósito ser uma ferramenta útil, na condução do próximo ano,

dos destinos da Prazilândia, atendendo à missão que lhe foi confiada pelo acionista, aliada

aos diversos recursos que tem à sua disposição.

A gestão e exploração do complexo turístico da Praia das Rocas, continuará a ser o maior

desafio que a empresa tem pela frente, tendo como obrigação primária cimentar e

consolidar o seu posicionamento e imagem, não descurando neste âmbito os players que

estão no mercado, e novos que possam surgir, bem como os conceitos que possam trazer.

As áreas que este espaço apresenta, em termos complementares, como o alojamento, a

restauração e as atividades que no mesmo podemos oferecer, continuarão a ser um fator

diferenciador pela positiva e que merecem no próximo ano, aliás como no corrente,

particular atenção ao nível do investimento, com balizamento deste entre meios existentes

e prioridades.

O investimento em termos do alojamento, cremos que se sobrepõe à época balnear, pois

tem como alcance criar condições estruturais para que possamos promover as atividades

que iremos desenvolver na senda da promoção turística, durante todo o ano.

O definir de alguns trilhos e atividades na natureza, qtre permitam oferecer num pacote

integrado ao potencial turista que nos queira visitar, é de vital importância, para

experienciarem e acima de tudo vivenciar as potencialidades que o território possui. Neste

sentido, falamos dos diversos públicos que nos possam visitar, como sejam empresas ou

pessoas individualmente.

Ao nível cultural, além das exposições, preconizamos a colocação de alguns eventos deste

cariz, que potenciem a notoriedade do nome do nosso concelho enquanto imagem de

marca, mas que também concedam algum dinamismo e motivação aos residentes.

Em suma, a estratégia e objetivos traçados assentam esmagadoramente num trabalho

colaborativo, com base em confiança e comunicação. Só desta forma, conseguiremos

alcançar e concretizar aquilo que prognosticamos, enquanto issues comuns relacionados

com a vertente turística.
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2. Introd ução

No cumprimento do art.o 11 dos Estatutos da Prazilândia - Turismo e Ambiente, 8.M.,
vem o Conselho de Administração apresentar o PLANO DE ATIVIDADES e

consequente ORÇAMENTO para o ano de 2020.

O documento ora apresentado, objetiva apresentar as liúas orientadoras a seguir no
próximo ano que se antevê desafiante, pelos investimentos e eixos estratégicos definidos.

O mesmo, vai ao encontro dos princípios e valores que a empresa, como um todo, defende

e assimila, bem como a missão e objetivos que se propõe atingir, materializando os

mesmos mediante a apresentação de informação económico-financeira.

Após o Parecer do Fiscal Unico, a Assembleia Geral apreciarâ o presente Plano de

Atividades e Orçamento de que fazem parte os documentos seguintes:

Plano de Atividades para 2020o

a

,'"leROCAgi

Instrumentos de Gestão Previsional para 2020

o Balanço Previsional

o Orçamento Anual de Exploração

o Orçamentos de Tesouraria e Financeiro

o Orçamento Anual de Investimentos
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3. Plano de Atividades

A Prazilândia pretende em 2020 prosseguir com a estratégia, caminho trilhado e

percorrido ao longo do presente ano. Além de ser importante, ou melhor dizendo crucial,

atendendo ao ambiente recentemente vivido, assegurar o excelente nível de serviço e

qualidade nas diversas áreas que tem sob a sua alçada, importa neste próximo ano

consolidar essa posição nos diversos vetores.

A frneza e mindset abrangente que devemos colocar no crescimento da componente

turística do nosso concelho, atravós da atração ao longo de todo o ano de visitantes, é um

dos principais focos a ter, podendo enquadrar-se em diversas componentes, como no

turismo de natureza, de saúde ou mesmo o militar, pois em todos estes eixos avaliamos

haver potencial para tal.

Nesta senda, o teamwork a ser desenvolvido, nos diversos patamares e níveis hierárquicos

e sempre num espírito aberto e cooperante, é importante nas dinâmicas a criar, trazendo

a todos os envolvidos, independentemente do seu enquadramento público ou privado,

ganhos consideráveis.

Internamente, ao nível dos RH deve prosseguir-se uma política muito direcionada para a

meritocracia e criação de laços e espírito de equipa, em formato que fiquem vinculados

intimamente: o profissionalismo, o rigor, a seriedade e a responsabilidade que devem ser

apanágio.

Durante o próximo ano, direcionaremos uma grande fatia do investimento, para o

alojamento da Praia das Rocas - Villa Praia - por o mesmo não ter sofrido evolução

estrutural, desde a sua abertura em 2005. Por outro lado, ainda na praia, não podemos

descurar aquilo que é premente, como a melhoria das acessibilidades, nomeadamente para

pessoas com mobilidade reduzida, bem como aproveitar este processo para refletir acerca

dum eventual processo de check-in mais célere. O posto de turismo localizado na Casa

do Tempo, merece igualmente atenção na componente da sinalética, bem como o Museu

do Lagar do Poço Corga, nesta igual vertente. O ginásio, carece de uma reestruturação

em termos dos seus equipamentos e na componente humana, que assim permita bons

índices de satisfação por parte dos clientes e uma boa adequação de horários.
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A componente económica e financeira deste plano, nos gastos e proveitos, é apresentada

por setor, bem como os valores definidos com o Município.

Conforme anteriormente abordado, apresentamos em seguida os eixos de atuação por

setor de atividade.

3.1. Casa do Tempo

Neste espaço, que é o posto de turismo do nosso concelho e primeiro ponto de contacto

que inúmeros visitantes têm, importa investir naquilo que é a sua sinalética, de forma a

obtermos uma melhor visibilidade, traduzida numa rápida perceção em termos de

localização por parte de quem nos visita.

Por outro lado, devemos atender aos utensílios que se demonstrem necessários, com vista

a tornar este espaço mais friendly e acolhedor para os eventos que ocoÍTam no mesmo,

como é o caso das exposições.

A promoção do mesmo, ao nível da divulgação dos diversos eventos que venha a acolher

e as dinâmicas que se criem, com primaziapara as diversas entidades locais, são para nós

vitais na imagem que desejamos transmitir a quem nos visita.

Concederemos particular foco à cultura, tradição e produtos locais, num formato mais

permanente, e em termos mais temporários, avaliaremos dentro do budget disponível, a

possibilidade de termos exposições e outros eventos, que teúam perfeito enquadramento

e mereçam em tempo apropriado uma boa programação e divulgação.

Ao nível de exposições está previsto o seguinte:

o Exposição <Moedas do Mundo> de Fernando Lopes;

o <Cerâmica Portuguesa) da Associação de Portuguesa de Cidades e Vilas de

Cerâmica;

. <Floresta, um Património a Descobrir> do Centro de Monotoização e Interpretação

Ambiental de Viana do Castelo;

o De Pintura;

o Comemorativa do 25 de Abril;

o <<Bonecas de Porcelanu de Paula Henriques;
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o Comemorativa do 106.'Aniversário da Fundação do Concelho;

o De Pintura;

o <Dieta Mediterrânicu da Santillana;

o <Animais> da Cercipenela;

o <Arte Têxtil> de Ruth Lee;

o <Chegou o Natal...>.

Importa salientar, como de vital importância estratégica, que o levantamento e recolha de

informação realizado ao longo dos últimos tempos, ao nível histórico, cultural e

etnográhco do concelho, leve à agregação de conteúdos que possam resultar na

concretização de um roteiro, numa primeira fase, que potencie estas evidências em termos

do concelho durante o período em que atualmente somos mais visitados, ou seja, no

Verão, acrescentando como desafio suplementar um bom enquadramento do meio de

transporte a ser utilizado, conjugado com a procura e condições dos acessos a utilizar.

3,2. Museu Lagar do Poço Corga

Este espaço, pela representatividade histórica que tem na vertente da produção de azeite,

e manifesta importância igualmente em termos pedagógicos, deve sofrer uma forte aposta

em termos de sinalética exterior e interior, bem como planeamento no propósito de

salvaguardar todas as questões relacionadas com a segurança dos visitantes, num formato

que possamos conceber numa utilização de visita aberta.

Por outro lado, devemos promover em termos publicitários a existência deste espaço na

praia fluvial das imediações - Poço Corga - no espaço de restauração adjacente, bem com

em outros que por uma questão de proximidade ou enquadramento, o mereçam.

A realizaçáo de workshops sobre o tema inerente ao espaço, com a parceria de players

locais, é de todo enquadrável e importante na projeção das diversas valências deste

espaço.
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3.3. Jornal "O Castanheirense"

Desde 1 de janeiro de 1937 , o jornal "O Castanheirense" é reconhecido a nível concelhio

e regional, tendo sido um meio de divulgação e promoção local, assim como um veículo

de ligação entre todos os castaúeirenses dispersos pelo mundo.

As novas tecnologias trouxeram uma divulgação pronta de informação, sobretudo a partir

das redes sociais e das páginas web, que têm levado a repensar os jornais no seu formato

tradicional, em papel. Esta nova realidade potência um formato que pode abranger um

maior número de utilizadores.

3.4. Promoção Turística do Concelho e Atividades Culturais
Educativas e Desportivas

A promoção turística do nosso concelho, missão nobre que é confiada à nossa empresa,

assume para nós particular importância na conceção que fazemos acerca desta conjugação

de temáticas e formas exploratórias que preconizamos.

Neste sentido, numa clara vertente de promoção, preconizamos a participação em:

o BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa - FIL - E a feira de maior dimensão, realizada

ao nível nacional, no segmento do sector turístico. Nesta é importante promover,

essencialmente no B2B, a Praia das Rocas e o Natal na Aldeia, e neste

enquadramento arrastar as outras valências turísticas do Concelho e

potencialidades, mediante espaço no stand da Região de Turismo do Centro, pela

melhor localização que nos proporciona.

o FIT - Feira Ibérica de Turismo - Guarda - É um certame que potencia, pela

localização onde se encontra inserido e notoriedade, a ligação ibérica. Esta

interessa-nos principiar em termos de relacionamento, de forma a conseguirmos

desenvolver o segmento de oferta.

O enorme desafio que cria uma clara simbiose com o objetivo idealizado,é o de, mediante

um trabalho de equipa das diversas valências de oferta que devemos ter, conseguirmos

g
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vencer a sazonalidade que temos vivenciado nos últimos tempos, embora atualmente

diferente por o Natal na Aldeia começar a atingir alguma notoriedade.

Nesta medida, devem ser realizados investimentos ao nível do suporte comunicacional,

que nos permitam incorporar as novas tendências e assim atingir o target e

posicionamento desejado, levando por vencidos quaisquer obstáculos com que nos

deparemos.

Importa salientar nestatemática, o particular cuidado que devemos ter na Praia das Rocas,

em toda a sua dimensão, por esta continuar a ser um produto de capital importância na

projeção do nosso concelho em termos regionais, nacionais e intemacionais.

Os investimentos idealizados e projetados, seja em termos estruturais ou mais

operacionais, são no sentido e claro propósito de alcançar a notoriedade adequada e

concretizar os eixos e prioridades estratégicas preconizadas.

A Praia das Rocas merece uma atenção especial, pela relevância que tem na projeção

turística do concelho, servindo de alavancagem à dinâmica que se impõe, para desta forma

mediante o dar a conhecer em época balnear o nosso território, originar beneficios em

época irregular, aproveitando as características naturais e pontos de referência turísticos

e culturais.

Em termos de atividades e eventos, destacamos:

o Atividades Extra Curriculares no Clube do Ambiente (Todo o ano)

Organização e apoio em atividades de desporto aventura no Clube do Ambiente e

Clube de Desporto Escolar.

o Sprint Enduro

Em 2020, realizar-se-â a 8u edição do Sprint Enduro Praia das Rocas em

Castaúeira de Pera, prova de arranque de temporada de muitos pilotos que

participam no Campeonato Nacional de Enduro. Esta tem um conceito diferente

do Enduro tradicional, devido a esta singularidade de contar com a presença de

muitos pilotos portugueses e espanhóis, a qual tem vindo a crescer de ano para

ano.
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Super Enduro

Um desporto em crescimento, tendo características específicas desta modalidade,

e pela sua espetacularidade é um desporto que atrai muitos espectadores.

Observação de Veados

Experienciar a fauna no seu ambiente natural, num lugar onde podemos viver uma

experiência inesquecível, com camiúadas pela Serra da Lousã, onde se farão

algumas paragens para melhor observar estes animais, identificar trilhos e

marcações territoriais a fim de compreender os hábitos dos mesmos.

Natal na Aldeia

A 4" edição do Natal na Aldeia em Castaúeira de Pera, transmite uma época

natalícia singular, fruto da envolvência e contexto existentes.

As famílias podem usufruir do comboio, da pista de gelo, do carrossel e

insufláveis, assim como a oficina do Pai Natal e da Casa do Pai Natal, na qual as

crianças podem fazer os seus pedidos e tirar fotografias com o Pai Natal, fruindo

das tradições locais, podendo passear pela zona histórica e experienciar momentos

únicos.

a

a

*.fROC^S

Destacamos, como Outras lniciativas:

o Atividades de Orientação;

o Desenvolver atividades de Desportos Aventura;

o Paintball em espaço indoor e outdoor;

o Elaborar passeios pedestres, BTT e outros;

o Criação de percursos pedestres no concelho;

o Promover e apoiar atividades lúdicas, recreativas e desportivas.

3.5. Praia das Rocas e Zona Envolvente

A Praia das Rocas, sem sombra de dúvida, é um ex-libris em termos turísticos, que ao

longo dos últimos anos tem conseguido cimentar a sua imagem e posicionamento.

g NATAL ro
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A estratégia de promoção levada a cabo deve ser mantida e consolidada, com publicidade

nos formatos avaliados como mais adequados e direcionados para o target ambicionado,

bem como estreita colaboração com as organizações e eventos, que permitam projetar a

sua imagem.

A qualidade e nível de serviço alcançados este ano, devem ser apanágio no próximo, nos

diversos eixos existentes, como as atividades, alojamento, restauração e a própria praia

em si.

Idealizamos que a variável preço, não deve ser sobremaneira alterada, devendo haver

particular foco naquilo que é a rentabilizaçáo do espaço e business model, por via duma

atenta gestão de custos nas diversas variáveis nos quais estes se possam manifestar.

Assim, atendendo às necessidades e pretensões manifestadas pelos nossos clientes e

utilizadores, em estreita ligação à estratégia preconizada, avaliamos como prioritário:

- Melhorar e remodelar o alojamento existente, em concreto os doze bungalows, tanto a

nível estrutural como numa melhoria de processos;

- Definir acessibilidades de entrada na praia, bem como questões relacionadas com a

mobilidade de pessoas, independentemente de possuírem maior ou menor capacidade

neste âmbito, dentro da praia;

- Avaliar a conceção e implementação de ferramentas informáticas, como por exemplo

app, qve agilizem processos aos mais diversos níveis, eliminando o uso de meios

financeiros dentro do espaço da praia e conduza por outro lado, a um patamar de forte

interação dos utilizadores com o espaço envolvente;

- Analisar a implementação de rótulo ambiental, que projete ainda mais a marca Praia das

Rocas, com a consequente aplicabilidade no seu funcionamento;

- Equacionar a alteração de fonte energética, em parte numa primeira fase, que vâ ao

encontro das preocupações ambientais e de sustentabilidade manifestadas atualmente;

- Projetar novas atividades que permitam diferenciar a utilização do espaço, bem como

materÌalizar melhor o conceito familiar defendido;

- Avaliar e definir espaços que possibilitem, podendo ser dentro e fora da praia nas suas

imediações, uma maior capacidade qualificada para as pessoas que desejam realizar as

suas refeições.
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Em termos de atividades, na prossecução dos anos anteriores, promoveremos:

o Stand-Up Puddle;

o Slide;

o Atividades com Insufláveis;

o Canoagem;

o Atividades com Parede de Escalada, rappel e canyoning;

o Desporto Aventura, Team building e Paintball;

o E novos Percursos Interpretativos.

A qualidade da água alcançada nos últimos dois anos, fruto da contratação de entidade

credenciada e com experiência neste âmbito, que resultou numa monitorização constante

e publicitação dos resultados obtidos, é para manter, proporcionando uma melhor

promoção da Praia, oferecendo aos nossos clientes uma maior confiança, traduzidanuma

melhor fidelização e publicitação através do mouth to mouth.

Tendo por base o plano de comunicação concebido, em termos promocionais na

divulgação do espaço e evento, idealizamos:

- Consolidar a nossa presença on-line, através dofacebook e instagram;

- Publicitar em revistas e jornais generalistas, com tiragem elevada e de âmbito nacional;

- Publicitar em jornais regionais, cimentando algumas relações de parceria existentes;

- Colocar outdoors em eixos rodoviários com grande tráfego, e em alguns próximos;

- Anúncios em rádios regionais;

- Patrocinar eventos, associações locais e demais atividades que possibilitem uma boa

visibilidade da marca, com investimento reduzido, mas que não descaracterizem o

posicionamento da empresa.

Na comercialização de bilhetes projeta-se continuar com as vendas onJine, que por um

lado nos permitem a utilização do mesmo software nos diversos pontos de venda, o que

cria sinergias claras ao nível da informação e sua concentração, bem como nos

proporciona uma melhor divulgação da praia. Temos como aliciante os pontos de venda

externos enquanto como facilitadores na comercialização de bilhetes, mediante atribuição
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de fee, que possibilitam aos nossos clientes quando chegam, passarem para o ponto de

check-in em detrimento de aguardarem na fila para a compra de bilhete.

Ao nível do alojamento, como referido anteriormente, projetam-se alguns investimentos

com impacto direto na exploração, devendo-se avaliar e definir um plano estratégico

integrado de promoção que possibilite a criação de sinergias com outros eventos, que

primordialmente em época baixa, possibilitem dinamismo na taxa de ocupação, realçando

que esta formula no presente ano colheu frutos.

3.6. Piscinas do Valseá

Em primeiro lugar, no referente a este espaço e atendendo aos compromissos financeiros

assumidos, importa honrar com o plano de prestações estabelecido.

Depois numa vertente operacional, atendendo ao estado de conservação e utilidade que

tem para a empresa em termos de armazenagem de diversas ferramentas e utensílios, é

prioritário proceder a uma amrmação e adequação do espaço. Num horizonte mais

longínquo, que pode iniciar no próximo ano se houver possibilidade, refletir em uma

utilidade promissora que o mesmo possa ter, como por exemplo alojamento, num

segmento médio-baixo, dada a escassez de oferta existente com base na dinâmica turística

uniforme que idealizamos. Neste ponto, achamos que deve conjugar-se este propósito,

com alguma alavancagem que se consiga obter por força de um projeto financiado.

3.7. Estrutura Humana

Por definição dos estatutos, os Órgãos Sociais da empresa são:

o Assembleia Geral;

o Conselho de Administração;

o Fiscal Único.

Analisando os objetivos que são propostos para o ano de 2020,tendo presente a exigência

e dimensões incorporadas na empresa, a gestão de recursos humanos é um dos grandes

desafios.

O mesmo em nossa opinião, só pode ser superado com base numa forte estabilidade na

condução da empresa, em harmonização clara e assertiva, numa cultura organizacional
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bastante assente em aceitar mudanças e novos desafios, bem como, e não menos

importante, numa liderança transformacional e exemplar.

Uma organização formal mais detalhada é uma das prioridades, muito aliada à formação

a ser concedida, com vista a podermos alcançar, naquilo que é o serviço prestado ao nosso

cliente, um nível de acordo com a exigência manifestada.

A transformação e adaptação a que estarão sujeitos, atendendo aos diversos eventos e

áreas diferentes que a empresa tem a seu cargo, são importantes, ou seja, deve haver uma

forte polivalência conjugada com um forte espírito de aprendizagem, que permitam

alcançar os obj etivos comummente estabelecidos.

Em termos de funções, prevemos:

Quadro de Pessoal 2020

CATEGORIA PROFISSTONAL N.'DE TRABALHADORES

Técnico Superior de Comunicação Cultural

Técnico Informático Adj unto

Técnico Profissional Principal de Administração

Técnico de Marketing

Administrativos

Assistente Administrativo de Marketing e Publicidade

Auxiliar AdministrativoiTelefonista

Operária de Serviços Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais

Empregado de Limpeza

Quando existem atividades como a da Praia em termos de dimensão e dinâmica, o número

de colaboradores sobe fortemente, devido ao crescimento da atividade e consequentes

necessidades dentro deste quadrante - recursos humanos - moldando-se a estrutura a este

diferente desafio em termos orgânicos e organizacionais, no propósito, de como tem sido

apanágio, haver uma descomplicação hierárquica.
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Quer queiramos ou não, nesta vertente reside uma importância vital naquilo que possamos

acrescentar em valor e diferenciar, pelo que teremos sempre particular atenção à criação

e adequação de condições, materiais ou não, num sentido de num trabalho de equipa e

mediante diversas sinergias, serem alcançados os diversos objetivos, contando sempre

com uma forte motivação do nosso quadro de pessoal.

3.8. Contratos-Programa

A atividade da Prazilândia inserida no modelo de desenvolvimento do concelho, carece

da materialização de Contratos-Programa com o Município de Castanheira de Pera, pois

o próximo ano e conforme referido, afigura-se desahante no referente aos investimentos

preconizados, bem como na prossecução de alguns eventos.

Propõe-se a efetivação de três Contratos-Programa, a saber:

o Contrato-Programa paraaCasa do Tempo e Museu Lagar do Corga;

o Contrato-Programa parc a Promoção Turística e Atividades Culturais e

Desportivas;

o E Contrato-Programa para o Parque Azul.

A estimativa de transferências a realizar mensalmente no âmbito da celebração dos

referidos Contratos-Programa, para2020, situa-se num valor total de € 160.000,00 (cento

e sessenta mil euros), distribuídos da seguinte forma:

Casa do Tempo e Museu Lagar do Corga .... . . . .€ 4l .295

Promoção Turísticae Atividades Culturais e Desportivas....... .....€ 113.951

Parque Azul..... ........€ 4.754

No Orçamento Anual de Exploração adiante apresentado, são referidos os valores dos

rendimentos, gastos e resultado em relação a cada um destes contratos-programa, bem

como os seus valores globais, realizando-se a sua comparação com os que foram

orçamentados para o ano de 2019.

Adicionalmente e com o objetivo de melhorar o enquadramento dos valores

orçamentados para 2020 e 2019 inserimos os valores reais alcançados no exercício de

2018. Refira-se que na orçamentação para 2020, utilizou-se como procedimento os

valores históricos e reais, alcançados até agosto do corrente ano.
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4. Instrumentos de Gestão Previsional

Plono de Atividodes e Orçomento 2O20

4.L. BALANÇO PREVTSTONAL

1 003 824
1 706

538

1 006 068

13 837

10 744
65 928
478A
1 798

33 105
1 33 364

686 595

o
367 424

263 604

50 000

80 558

1 144 577
2 638

0
11 187

o

2 638

11 187

1 112
0

27 035
q

36 404

6 718

o

71 26,9

Activo não corrente:
Activos f ixos tangíveis.....
Activos intangíveis...........

lnvestirrentos f inanceiros.

Activo corrente:
lnventários... ...........:.......:

Clientes................... :......... :.: :. :.....:. :. : :..

E!q9" . or!1o9 entes púb|icos...........

Outras contas a receber
Df erirrentos...................:..... :........,........... -.

Ativos Mo Correntes Detidos para Venda
Caixa e depósitos bancários....

Gapital próprio
Capital realizado.
Reservas legais.

Outras reservas......
Resultados transitados..
Outras variações no capital próprio....

Resultado líquido do período

Passivo não corrente
Provisões....

Financianrentos obtidos.
Outras contas a pagar...

Passivo corrente
Fornecedores...................

Adiantarrentos de clientes
Estado e outros entes públicos

ionistas/sócios.
Financianrentos obtidos..........
Diferirrentos............:............: 

:

Outras contas a pagar...........
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4.2. ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO (Rendimentos e Gastos)

Notas Explicativas

- Os valores propostos para os Contratos - Programa são semelhantes aos do ano

corrente, por prevalecerem as circunstâncias que fundamentaram a sua celebração

com o Município de Castanheira de Pêra.

- Os valores globais determinados, têm o objetivo de alcançar resultados equilibrados,

e em abono da sustentabilidade económica e financeira da empresa.

g p.f
H.I-TP'"1:ROCAs

opoÍacional (ant6s do gastos ds financiamgnto g impostos)

e gastos sirilares supoÍtados......................

e seryiços prestados.....

LivÍos e DocuÍTpntação Técnica

sultado do

e oerdas.....................

Rendâs e

das

gastos

impostosdeantos

e serviços exteÍnos..

iibterhlde BcritóÍio
Eecllci!9d9Ásua
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Deslocações e Btadas

TÍabalhos.Bpecializados

tublicidade e Èopaganda

v€jlâlcig e S9gllqnç€

lbnoráÍbs

Conseívação e RepaÍação

SeÌviços Bancarios

FenaÍÍEntas e lJtensilios

s999lo9

Contencioso e Ì{otariado

tr!P9!1s !9 &plqserlgçqo
LiÍpeza Hgiene e ConÍorto

Ortros Serviços
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:1?
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.3ô 81
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-6 121

-4
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-19

-30 307
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.ct
-2E1

-21

-22

-4

-113
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4.3. ORçAMENTO DE TESOURARTA

Plono de Atividades e Orçamento 2020
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oRçAMENTO DE TESOURARTA (RESUMO)

2020
RECEBIMENTOS

Disponibilidades anteriores 411 815

Recebimentos de S. Prestados 958 437
Recebimentos de Contratos Programa 1 60 000

Recebimentos diversos 0

TOTAL DE RECEB]MENTOS 1 530252
PAGAMENTOS

Custo das Merc. Vendidas / F.S.E. 465 121

Despesas com pessoal 5'13 882

AmortizaçÕes Capital Leas ings 26 982
Outros 41 045
Pagamento de juros do Emp 105

TOTAL DE PAGAMENTOS 1 047 135
SALDOTESOURARIA 483 Í18

7,ís
Èlzírâroín

' .-,,!.-',.'
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Prazilândia - Turismo e Ambiente, E.M. Plano de Atividodes e Orçamento 2O20

oRçAMENTO FTNANCEIRO DA EMPRESA

2020
ORIGENS
Saldo de Tesouraria 483 'l 18

Em préstim o de curto-prazo 0

Outros 0

Realização de Capital 0

TOTAL DAS ORIGENS 483 íí8
APLTCAçOES

lnvestimento em Capital Fixo 349 754
Reembolso do empréstimo de curto-prazo 0

Capital 0

Pagamentos ao Estado 0

TOTALDAS APUCAçOES 349 754
SALDO DC'ANO í33 364
DISPONIBILIDADES t33 364

Notas Explicativas

- Atendendo à atividade sazonal da empresa. importa referir que as atividades

menos rentáveis sob a alçada da Prazilàndia - Turismo e Ambiente, E.M.

concretizam-se nos primeiros quatro meses do ano, durante os quais o

financiamento concedido pelos Contratos - Programa, é relevante.

- Os investimentos previstos respeitam à aquisição de equipamentos e obras,

necessários ao funcionamento preconizado às áreas a que estes se encontram

afetos.
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4.4. ORÇAMENTO ANUAL DE TNVESTTMENTOS

rgtocAS
g

8 5001.1 Material diwrso para atiüdades de animação

1.2 Melhoria de acessibilidades 43 111

2323202.1 Melhoramento de Bungalows

4 5003.1 Diversos Equipamentos e utensilios

4.1 Aquisição de Equipamentos e Piso Sintético 23 823

37 5005.1 Aquisição de Viatura
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5. Notas Finais

O orçamento ora apresentado, foi concebido de forma prudente e antes de mais refletido

e amadurecido, tendo presente a envolvência atual, bem como as diversas nuances que se

possam colocar no ano vindouro, assumindo frontalmente o profissionalismo e o sentido

de responsabilidade que espelhamos ao longo do mesmo, bem como no exercício que

levamos cabo na sua conceção.

Destacamos o investimento que elencamos no mesmo, com particular foco para o

alojamento, bem como a importância que ambicionamos em ter uma forte e articulada

promoção turística, com eventos mais ou menos consolidados, que projetem o nosso

concelho, enquanto imagem de marca, e que nesta senda com distribuição pelas diversas

temáticas, contemos com turistas ao longo de todo o ano, servindo assim de facto o

desenvolvimento local.

Na vertente económico-financeira, mediante a apresentação de diversos mapas,

materializamos o alcance da solidez que preconizamos para a empresa, na defesa dos

interesses do acionista, bem como da missão que este nos confiou.

Ao longo do ano de 2020, keywords como inovação, criatividade, diferenciação entre

outras, continuarão a fazer parte do roadmap da empresa, nas diversas vertentes sob o

domínio da mesma.

Avaliamos que todas as alterações que sejam feitas e rcalizadas, em que âmbito forem,

não serão motivo plausível para não cumprir com os objetivos e estratégia, espelhada

neste documento.

Castanheira de Pera, l6 de novembro de 2019

Pedro Manuel Rodrigues Dinis

(Presidente da Administração)

fitrrcrtdtc RcOt,rq$r> \tm'kìnD
Alexandra Rodri guesoMarti ns

(Vogal da Administração)

PRAZILÂNDIÁ
TURrsilo eÂMBIENTE, É,M.
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6. Parecer do Fiscal Unico

(página seguinte)
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s.R.O.C. SROC n." 65

RELATóRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS SOBRE OS

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL

lntrodução

Nos termos do artigo 25.E, n.e 6, alínea j) da Lei n.e 50/2012, de 31 de agosto, procedemos à revisão dos

lnstrumentos de Gestão Previsional de PRAZIúNuA - Turismo e Ambiente, EM (â Entidade) relativos ao

Orçamento Previsional para o exercício de 2020, que compreendem o plano de atividades, o balanço, o orçamento

anual de exploração, o orçamento de tesourãria e financeiro e o orçamento anual de investimentos, relativos ao

exercício de 2020, incluindo os pressupostos em que se bâsearâm, os quais se encontram descritos nas i/otos

Explicoüvos do apítulo lV - lnstrumentos de Gestão Preúsional 2020.

Responsabilidadês do órgão de gestão sobÍe os Ínstrumentos de ge5tão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparâção e apresentação de lnstÍumentos de Gestão Previsional e a

divulSação dos pressupostos em que as previsões neles incluídas se baseiam. Estes lnstrumentos de Gestão

Previsional são preparados nos termos exigidos pelo artigo 25.e, n.e 6, alínea j) da Lei n.e 50/2012, de 31 de ãgosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumêntos de gêstão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados nã pÍeparâção dos

lnstrumentos de Gestão Previsional; (ii) verificar se os lnstrumentos de Gestão Previsionâl foram preparados de

acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apÍesentação dos lnstrumentos de Gestão Previsional é

adequada, e emitir o rêspetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com â Norma lnternacional de Tíabalhos de Garantiâ de Fiabilidade 3400

(ISAE 3400) - Exame de lnformação Financeira Prospetiva, e demais normas e orientações técnicâs e éticas da Ordem

dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Bâsêâdo na nossa avaliação da prova que suporta os pÍessupostos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos

leve a concluir que esses pressupostos não proporcionam uma base razoável para as previsões contidas nos

lnstÍumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em nossa opinião, as demonstrações

financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos pressupostos e epresentãdas numa base

consistente com as polÍticas contabilísticas normalmente adotadas pela Entidade de acordo com as Normas

Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em Portugâl atíaves do Sistema de Normalização ContabilísÌica.

Devemos, contudo, advertir que frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da forma esperâda, pelo

que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações poderão ser mateÍialmênte

relevantes

Leiria, 16 de dezembro de 2019

O Frscal Úrrco

Representada por

Fernando Sá Pereira

ROC n.e 997
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