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L. Sumário Executivo

O orçamento. numa primeira parte detalha as atividades e eventos que se preconizam

realizar, atraves de um enquadramento estratégico que preceitua as diversas áreas conexas

à empresa. como a Casa do Tempo e o Museu Lagar do Poço Corga, o Jornal "O
Castanheirense", a Praia das Rocas e Piscinas do Valseá, seguindo-se as componentes

humana e económico-financeira.

No ano que se avizinha colocam-se diversos desafios, ao nível da exploração

propriamente dita e que podemos apelidar de corrente, bem como em termos de

investimento. como será o caso da Praia das Rocas. Um espaço que carece de

melhoramentos, bastante percetíveis. alguns destes estruturais que possibilitem

proporcionar aos seus utilizadores um mais adequado e melhor nível de serviço, que se

traduza numa melhor satisfação, e permita por exemplo elevar mais a classificação atual

de muito bom (4,2) no Google. proveniente de 3.068 avaliações.

O foco em termos de investimento previsto, com uma representatividade no seu total de

81olo, recai sobre a Praia das Rocas, a qual assllme vital importância no modelo de

desenvolvimento turístico do concelho. e que pode e deve potenciar ainda mais o mesmo.

O alojamento é um aspeto que necessita de atuahzação, em termos do processo de

check-in, bem como ao nível do seu mobiliário e utensílios, para assim se posicionar de

forma diferenciada comparativamente à situação atual. Em ação concertada, assumimos

que a promoção nesta vertente, assume primordial importância nos resultados que

possamos obter, devendo-se acentuar o pensamento estratégico focado sobre a mesma

aliado ao benchmarking.

Em termos do turismo de natureza. é elementar procurarmos sinergias e formas de

cooperação que possam capitalizar as condições intrínsecas que o nosso concelho detém,

e as quais necessariamente devem ser promovidas em época de maior fluxo turístico, para

que os períodos menos ativos que atualmente hajam, se tornem mais dinâmicos e assim

acrescentem valor à economia local.

A cultura é um dos aspetos que consolida o nível educacional, e o formato e a preocupação

como a iremos promover vai de encontro ao claro propósito de, por um lado torná-la

acessível e, por outro elevar os padrões da nossa zona, podendo funcionar como atração

de entrada aos turistas que nos visitem.

Em suma, priorizando os eixos explanados duma forma muita prática. mediante um

trabalho colaborativo e de nefv,ork, perspetivamos potenciar a missão que nos e confiada

e desta forma contribuir decisivamente no desenvolvimento concelhio.
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2. Introdução

No cumprimento do art.o 1l dos Estatutos daPrazilàndia - Turismo e Ambiente, E.M.,
vem o Conselho de Administração apresentar o PLANO DE ATIVIDADES e

consequente ORÇAMENTO para o ano de 2019.

Este documento, de forma objetiva e prática, apresenta as liúas gerais e orientadoras para

o próximo ano, espelhando primeiramente uma contextualização e consequentemente a

sua materializaçáo, mediante apresentação de informação económico-financeira.

O mesmo respeita e perfila com a missão que a empresa detém no meio envolvente onde

se encontra inserida, salvaguardado a sua sustentabilidade e solidez futuras, nos mais

diversos âmbitos.

Após o Parecer do Fiscal Único, a Assembleia Geral apreciará o presente Plano de

Atividades e Orçamento de que fazem parte os documentos seguintes:

Plano de Atividades para 2019o

o Instrumentos de Gestão Previsional para 2019

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 na prossecução da sua finalidade, enquanto entidade vocacionada para a

promoção turística alicerçada no desenvolvimento local. ambiciona para o próximo ano

de 2019 promover eventos e atividades que dinamizem a economia local e regional.

A componente humana da empresa, com base no know-hov, aprendido e mediante um

teamv,ork que impulsione as sinergias necessárias. com rigor, transparência e dinamismo.

visiona a continuidade dos objetivos estruturalmente definidos.

Analisando e avaliando o parco investimento realizado desde a abertura da Praia da

Rocas, impõe-se durante o próximo ano a concretização do mesmo numa primeira fase,

que possibilite de forma priorizada. colmatar algumas lacunas que são claramente

identificadas pelos nossos utilizadores como ações de melhoria. Não obstante. temos de

atender a algumas estruturas como a Casa do Tempo, que merece grande atenção por ser

o primeiro ponto de contacto dos turistas que nos visitam. bem como o ginásio que carece

de um enquadramento diferente em diversas vertentes, para que possamos impulsionar

uma procura. mais qualificada, baseada numa oferta capacitada.

O Conselho de Administração. assume como desafiantes as atividades e eventos que

projeta. seguidamente melhor detalhadas, atendendo à desertificação atual do Concelho e

à escassez de recursos. E, é neste enquadramento, que acreditamos que a envolvência do

capital humano que temos, marcarâ a diferença.

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.
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3.1. Casa do Tempo

O espaço físico, atendendo às valências acima referidas. necessita de célere intervenção

no que diz respeito às infiltrações de água, existentes a uns anos a esta parte. ao nível do

acesso da entrada principal, bem como melhoramentos em termos de mobiliário e

utensílios que facilitem uma gestão mais adequada, para a finalidade em causa deste

espaço.

A primazia, ao nível de divulgação, passa por dar particular enfoque à cultura. tradição e

produtos locais, num formato mais permanente, e em termos mais temporários, avaliar e

definir, dentro do budget considerado, poder convidar exposições e outros eventos, que

mereçam em tempo oportuno uma boa programação e atraiam visitantes.

E de referir, como seguramente se apreenderá e num claro processo de maturidade e

continuidade, que devem ser consolidadas as parcerias existentes, com entidades locais,

regionais e nacionais, com particular ênfase para: aquelas que tenham enquadramento em

termos culturais e artístico, bem como as escolas que nos visitem e possamos marcar

positivamente, em termos de gerações futuras.

Ao nível de exposições está previsto o seguinte:

o Coleção de Latas e Caixas;

o Escultura em Madeira de Baltasar Mendes;

o Coleção de Frascos de Perfume;

o Pintura de Irene Borges;

o Comemorativa do 45" Aniversário da Revolução de Abril:

o Fotografia <A Criança sob o Olhar de Eduardo Teixeira Pinto>;

o Comemorativa do 105' Aniversário da Fundação do Concelho;

o Design do grupo VICARA;

o Coleção de Galhardetes, Medalhas e Pins de diversos Concelhos;

o Pintura com Artistas Estrangeiros residentes na Região;

o Caça e a Pesca Desportiva;

o E<ChegouoNatal...>.
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Importa salientar. como de vital importância estratégica, que o levantamento e recolha de

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

etnográfico do concelho. conduza 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.

3.2. Museu Lagar do Poço Corga

Este espaço terá de assumlr um maror relevo quando falamos da promoção turística do

nosso Concelho, sendo claro e inequívoco o seu enquadramento no roteiro anteriormente

referido, permitindo aos visitantes. independentemente da sua faixa etária, apreender a

história local ao nível da produção de azeite, bem como o processo que havia nesta, de

forma a conseguirem deduzir uma comparação com o presente, deslindando assim a

evolução que existiu desde então.

Avaliamos que este enquadramento e potencial podem ser conseguidos numa primeira

análise na forma como anteriormente referimos, mas igualmente com a promoção da

visita das escolas, mediante a realização de workshops. antecipando com a devida

adequabilidade o aperfeiçoamento da comunicação e sinalética.

Em termos de proximidade. além das parcerias que avaliaremos caso a caso. merece que

exista divulgação no espaço de restauração acima localizado, bem como nazona balnear

adjacente, para suscitar o interesse e despoletar a visita. como nos restantes espaços do

domínio da empresa.

3.3. Jornal "O Castanheirense"

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

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

de ligação entre todos os castanheirenses dispersos pelo mundo.

Nos últimos anos, com as novas tecnologias alcançou-se uma divulgação quase imediata

de informação, sobretudo a partir das redes sociais e das páginas web, que têm levado a

reconsiderar os jomais no seu formato tradicional. em papel. É com esta realidade e

aproveitando as plataformas e meios existentes, que podemos chegar a muitos mais

utilizadores.
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Com o objetivo de equacionar-se a sua atualização e perfeito enquadramento no mundo

dos media.julgamos que o jornal em formato de papel tal como o conhecemos deverá ser

repensado e analisado. não estando prevista qualquer edição nesta tipologia.

3.4. Promoção Turística do Concelho e Atividades Culturais

Educativas e Desportivas

A forma como idealizamos e promovemos a formação turística do Concelho, nas diversas

vertentes que o tema oferece, deve ser encarada, primeiramente sob o prisma da qualidade

e segmento da procura que ambicionamos obter. e seguidamente adequar a oferta ao

posicionamento preconizado.

A promoção em termos táticos, ocorerá com a participação nos seguintes eventos:

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

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

essencialmente no B2B. a Praia das Rocas, 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 - E 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 Expofacic - Feira Agrícola. Comercial e Industrial de Cantanhede - Pela

dimensão, proximidade e número de visitantes que alcançou nas últimas edições,

possibilita cimentar a notoriedade da marca Praia das Rocas, e atrair turistas que

possamos envolver na dinâmica turística do concelho.

Os investimentos idealizados e projetados, sejam 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 particular, pela relevância que tem na projeção

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

ry
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mediante o dar a conhecer em epoca balnear. originar benefícios em epoca irregular,

aproveitando as características naturais e pontos de referência em termos turísticos e

culturais.

Em termos de atividades e eventos" destacamos

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

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

Clube de Desporto Escolar.

o Sprint Enduro

Em 2019. reahzar-se-á a 7^ edição do Sprint Enduro Praia das Rocas em

Castanheira 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. tendo em 2018 marcado presença cerca de 35 espanhóis, num total de 97

participantes.

Super Enduro

Um desporto em crescimento, tendo em 2018 participado o campeão e vice-

campeão nacionais de Enduro, num total de 48 participantes. Devido às

características específicas desta modalidade, e pela sua espetacularidade é um

desporto que atrai muitos espectadores.

o

a Aldeias do Xisto Sky Road

Este é um evento de bicicleta de estrada, vocacionado para praticantes amadores

de ciclismo. E uma prova de resistência, dada a sua distância (aproximadamente

165 km) e o seu desnível acumulado (aproximadamente 4.000 m). simulando uma

etapa de montanha de uma qualquer grande volta ciclista (Tour de France, Vuelta

a Espaf,a ou Volta a Portugal). A base destes eventos do tipo "Granfondo", é a de

proporcionar aos atletas amadores a experiência de participar num grande evento

desportivo e viver as sensações de uma grande etapa de montanha em ciclismo.
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Trilho das Quelhas

O l" Trilho das Quelhas foi um sucesso com a participação de 421atletas.

Este evento pretende promover a vertente Sul da Serra da Lousã, local de

excelência para este tipo de desporto e região natural que deve ser preservada.

Emoldurada pela Serra da Lousã, Castanheira de Pêra tem as condições naturais

ideais para esta prova. que contará com alguns apontamentos de aventura ao longo

da Ribeira de Pera com as suas fábricas de Lanifícios e Ribeira das Quelhas que

dá nome a este evento.

Observação de Veados

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

experiência inesquecível, com camiúadas pela Sera 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 3" edição do Natal na Aldeia em Castanheira de Pera, ambiciona proporcionar

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 da Casa do Pai Natal, na qual as crianças podem fazer os

seus pedidos. fruindo das tradições locais. podendo passear pela zona histórica,

deparando-se com variadas surpresas.

Destacamos, como Outras Iniciativas:

o Atividades de Orientação;

o Desenvolver atividades de Desportos Aventura;

o Paintball em espaço indoor,'

o Elaborar passeios pedestres, BTT e outros;

o Criação de percursos pedestres no concelho e respetiva homologação;

o Manutenção dos trilhos existentes;

o Promover e apoiar atividades lúdicas, recreativas e desportivas.

o
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3.5. Praia das Rocas e Zona Envolvente

Enquanto produto turístico, a Praia das Rocas é sem dúvida singular a nível nacional, quer

pela tipologia de piscina que tem, bem como pela sua dimensão, a qual temos vindo a

perceber ao longo do tempo, que é um fator positivo e diferenciador no seu sucesso.

Analisando os números de visitantes que nos últimos anos temos obtido, torna-se

prioritário concretizar um leque de investimentos que dotem a infraestrutura de uma

melhor qualidade e adequabilidade às exigências que estes têm vindo a expressar.

Nesse sentido, afigura-se como prioritário:

- Ampliar a ánea de sombras e espreguiçadeiras;

- Edificar WC's e balneários;

- Avaliar a estrutura e funcionamento das bilheteiras;

- Melhorar e criar mais acessibilidades.

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

o Canoagem;

o Stand-Up Puddle;

o Jogos Aquáticos;

o Atividades com Insufláveis;

o Atividades com Parede de Escalada, rappel, canyoning e canoagem;

o Desporto Aventura, Team building e Paintball;

o E novos Percursos Interpretativos.

A qualidade da água conseguida este ano, fruto da contratação de entidade credenciada e

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

dos resultados obtidos, será mantida no próximo ano, proporcionado uma melhor
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promoção da Praia, oferecendo aos nossos clientes uma maior confiança, traduzida numa

melhor fidelização e publicitação através do mouth to ntouth.

A limpeza do espaço e zona envolvente, bem como a segurança são semelhantemente

vetores prioritários e que merecem particular atenção. pois são sem dúrvida variáveis em

termos de serviço às quais os nossos clientes atribuem elevada importância e que marcam

a diferenciação na sua perceção.

Em termos promocionais, associado ao plano de comunicação e divulgação do espaço e

evento, idealizamos:

- Colocar outdoors em eixos rodoviários com grande tráfego;

- Consolidar a nossa presença on-line. através do .facebook e de outras redes sociais;

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

- Publicitar em jornais regionais. cimentando relações de parceria existentes;

- 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.

Ao nível da comerciahzaçáo de bilhetes, projeta-se prosseguirmos com as vendas on-line

que por um lado nos permitem a utilização do mesmo softu,are nos nossos pontos de

venda. o que cria sinergias claras ao nível da informação e sua concentração, bem como

nos proporciona uma melhor divulgação da praia. com o fator aliciante no ano corrente

já testado, de termos pontos de venda externos como facilitadores na comercialização de

bilhetes. mediante atribuição 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, com o propósito de melhorar o serviço prestado, projetam-se

alguns investimentos com impacto 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. possibilite dinamismo na taxa de

ocupação.
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3.6. Piscinas do Valseá

Em termos operacionais o espaço em apreço apresenta uma deterioração que se tem vindo

a acentuar nos últimos anos, fruto da inexistôncia de uma estratégica e consequente

definição do que deve ser realizado e implementado neste local.

Importa primeiramente, no próximo ano liquidar as rendas decorrentes do financiamento

em curso e em igual período de tempo, com open mind e contextualização no objeto da

empresa, avaliar e decidir qual é a melhor utilidade e enquadramento que este espaço

poderá oferecer, não descurando a sua manutenção e preservação.

3.7. Estrutura Humana

Por definição dos estatutos, os Orgãos Sociais da empresa são

o Assembleia Geral;

o Conselho de Administração;

o Fiscal Único.

Tendo em vista a prossecução dos objetivos e atividades previstas para 2019, a

Prazilândia prevê enquadrar o quadro de pessoal que adiante se expõe, mediante as

necessidades latentes à missão da empresa, traçando estabilidade e equilíbrio, de forma a

que os seus recursos humanos saibam claramente qual é o seu papel e funções na

organização.
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CATEGORIA PROFISSIONAL N.'DE TRABALHADORES

Técnico Superior de Comunicação Cultural

Técnico Informático Adjunto

Técnico Profissional Principal de Administração

Técnico de Marketing

Administrativos

Assistente Administrativo de Marketing e Publicidade

Auxiliar Administrativo/Telefonista

Operária de Serviços Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais

Empregado de Limpeza

Esta reorganização. passa pelo aumento da qualificação profissional específica dos

colaboradores, nos vários domínios relevantes da sua atuação dentro do enquadramento

que seja definido. potenciando o aumento das suas competências técnicas e relacionais.

Neste sentido. é fundamental a aposta na formação e na aprendrzagem de modo aoÍimizar

os recursos da empresa e motivá-los, mediante a criação de estrategias de inovação e

modernização dos serviços. intentando melhores resultados.

Em 2019. objetiva-se a implementação de duas medidas importantes: atualização salarial

e um melhor enquadramento do quadro de pessoal; a fim de dar continuidade ao

desenvolvimento da estratégia de dinamização e de promoção, tanto a nível regional como

nacional da empresa, visando a melhoria dos serviços e a criação e o desenvolvimento de

novos projetos, atividades culturais. desportivas e de animação turística.

Prevê-se a implementação de um sistema de avaliação de desempenho, assente no rigor e

transparência, com base nos objetivos e metas definidas, comuns e individuais.

Ao nível dos colaboradores de carácter temporário, contratados durante a época balnear

para o funcionamento da Praia das Rocas ou para outros eventos em que a sua dimensão

o justifique, idealizamos promover a contratação daqueles que no corrente ano

alcançaram excelentes referências. fruto da avaliação que os seus superiores reahzaram

I
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da sua colaboração. A este nível, numa leitura hierárquica, é propósito reduzir o modelo

existente, passando a existir três níveis: chefia, subchefia e vertente operacional.

Avaliamos que uma estrutura mais simples, permite por um lado uma maior agilidade de

processos, bem como uma clarividência ao nível das funções e polivalência, que se

conjugam com as diferentes necessidades sentidas em termos de intervalos horários ao

longo do tempo. Ainda neste ponto, avaliamos ser pertinente elucidar que, quando

concretizável, deve-se proporcionar a formação adequada e que possibilite o desempenho

de funções de forma eficiente e efrcaz, pressupondo na fase da contratação uma aberta e

clara comunicação das expetativas projetadas.

3.8. Contratos-Programa

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

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

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

preconizados.

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

o Contrato-Programa paÍaa Casa do Tempo e Museu Lagar do Corga;

o Contrato-Programa para 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, paru2019, 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 .......€ 41.295

Promoção Turística e 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 resultados 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 e os de 2018, sendo que neste último houve como
procedimento atender valores reais, resultantes até agosto do presente.

w
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4. Instrumentos de Gestão Previsional2llg

Plono de Atividades e Orçamento 2079 @

4.L. BALANÇOPREVTSTONAL

t 027 270,75

I 590,50

1960.97

| 03082222

t3 836,50

2959,48

62225,09

I 701,63

2217,73

33 t04,93

9 846.1 I

Resultado líquido do período

Ativo não corrente:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Investimentos fi nanceiros

Ativo corrente:

Inventários

Clientes

Estado e outros entes públicos

Outras contas a receber

Diferimentos

Ativos Não Correntes Detidos para Venda

Caixa e depósitos bancários

Capital próprio:

Capital realizado

Reservas legais

Outras reservas

Resultados transitados

OutÍas variações no capital próprio

Passivo corrente

Fomecedores

Adiantamentos de clientes

Estado e outros entes públicos

Acionistas/sócios

Financiamentos obtidos

Diferimentos

Outras contas a pagar

125 891,47I
s0 000,00

67 999,90

s73 568,88

0,00

4t4 070.10

l r05 638,87

5 151.80

t2832,02

0,00

6 383,89

0,00

0,00

0,00

26 707.t0

5 l5l

45 923.01
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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

transato, por prevalecerem as circunstâncias que fundamentaram a sua celebração

com o Município de Castanheira de Pera.

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

abonando a sustentabilidade económica e financeira da empresa.

(

Casa EE Tempo

drmercaôriasrendidase das matériasconsmidas

Material de Escritório

EhctricidadeÁgu

ComhrsiÏeis

DeslocaçÕes e Eíadas

Rendas e Alugures

Commicação

$gwos

Contencioso e Notariado

Despesas è Representação

Limpeza Higiene e Colforto

Ouros $wiços

com o pesal
rendimentos e granhos

Itrdos antes de depr€cirções, grstos de Íinanciâmento e imp0stos

ido doResultrdo

postos)gastos amentontn cl

e sen'iços pre$aÒs

à erploraçào

perths

& èpraiação e rb amortizaçâo

Fomecimentos e sn iços e\lemos

T rahlhos Eqecializados

Resultrdo rntes de impostos

lmpoÍo she o rendimento do periorlo

Púlicida& e Propapnrh

Vigilância e Sgurança

Honorários

C9rynaào e R9p1nçào

Sn iços Bancários

FerraÍnentas e Utensilios

Lirros e Docunentaçào Tanica

000
-t08 124.98

-2 183.92

.l ó70.01

-t 2. tó

-ó t2ó.91

-5 170,80

0,00

-395,97

2 698,27

.2 645.48

-i2.

2

ilJ 95

-8 t.90

.9i

il 7 599,

-221223.9t

-5 651.42

-2 676.52

-76 862.29

-i oio.is
-2t 607.84

-48.r9

-3 2i t.59

-l 5ót.45

2s 981,30

-t 69s,6t

146 9s3,74

-r39 151.28

7 60246

-955.0t

93t

-it

-2

-l

-34 7t
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6 641

5 lst
-t

-929.
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4l 295,00

0,00

-t 261.22

-i7. I 3

-t t.50

-571.33

-2.0 I

.5.i 5

-54t.52

-t.76

-i.t0
0.00

0.00

-2.63

-39 1s6,75

-0.55

-ó.4i

877

-87 I

-t I 7 599,

-J30 610,1 I

-9 s23,27

-32 9J5,95

-6 246,91

-8 8ló,ó3

-?ó 930,51

-3 706,82

-22 014,24

-7 E90,0t

-10ó 228,6s

-519 392,56

25 981,30

150 529,03

-t42 Eó8,27

-2 09t

934 24

160

-95

.4

-3

-t3
-4

-34 7

7

-l
6

-t

5

-3 4l

-r 7l

-279 014,00

-l 0 83E,00

-34 983,00

-{2 ó0ó,00

-ss 207,00

-515 20?,00

2ó 333,00

3l

5?l
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87ó

ló0

il9

-1
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9
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4.3. ORçAMENTOS DE TESOURARIA E FINANCEIRO
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Notas Explicativas

- As Atividades não rentáveis sob a alçada daPrazilândia - Turismo e Ambiente

- E.M. serão nos primeiros quatro meses do ano financiadas pelos Contratos -
Programa, sob a forma de subsídios à exploração. Nos restantes meses estes

gastos são suportados com as receitas previstas nas outras Atividades.

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

necessários ao funcionamento preconizado às áreas a que estes se encontram

afetos.

w

k Casa @ Tempo

160Recebimentos de

2s0 464,38

934241,66

Disponibilidades anteriores

Recebimentos de S. Prestados

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

Despesas com pessoal

Amortizações Capital Leasings

Outros

441740,tt
519 392,56

104 561,55

76 605,57

de Juros de

Saldo de Tesouraria 202 I

192 3lInvestimento em Fixo

*. lagwaCag

L9



*^
Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M. Plano de Atividodes e Orçamento 2079

4.4. ORÇAMENTO ANUAL DE TNVESTTMENTOS 2019

,N

.k
Casa Ed Tempo

1.1 Material de suporte para atividade de Team Building 2 500

t.2 Trikes Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual | 427

1.3 | 120Barquinhos a Paddle

r.4 Stand Up Paddle I 400

1.5 Material de Canyoning 2 700

1.6 Aquisição de Insuflavers 3 300

1.7 Aquisicão de Insufláveis para ásua 3 450

I 2271.8 Aquisição de Equipamento Roller Tube

1.9 Lona para Roller Tube I 750

1.10 Aquisição de Coletes 3 000

l.t l Material de Escaladapararealizar diversas atividades de animação 400

t.t2 Aquisição de Espresuiçadeiras t4 675

1.13 Aquisição de Colchões Dara Espresuiçadeiras tt st2
t.t4 Construção / Instalacão da Barraquiúa para apoio às atividades 5 650

1.l s Instalação de Expositor para Merchandisins em casa de madeira r0 994

1.16 52 025Expansão de Espaços de Sombras, Chuveiros e lava pés exterrores

t.l7 39 t92Melhoria de Acessibilidades

4 9782.r de Novas Fechaduras Elétricas

2.2 5 000Aquisição de Roupas de Cama, Toalhas e Outros Utensílios
9 0002.3 Aquisição de Televisões para os Bungalows

s e Utensílios 6 0003.1 Diversos

4 4284.1 Passadeiras

4.2 3 895Elítica
4.3 Remo l 060

4.4 Bicicletas Verticais I 628

*
lagwa(ag
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5. Notas Finais

O orçamento apresentado nas diversas paftes e áreas que o compõem, foi elaborado de

forma cautelosa, atendendo às condicionantes e limitações que possam advir, não

descurando a aderência à realidade que obrigatoriamente deve conter.

A missão confiada à empresa por parte do acionista. o Município. na veftente da

promoção turística e gestão de atividades e eventos num cariz cultural ou mesmo

desportivo, consubstanciada nos contrato-programa a celebrar, e vetor prioritário em toda

a estratégia definida, sucintamente descrita, operacionalizada e consubstanciada na parte

financeira apresentada, traduzida no ciclo de exploração e cash-flow gerado nas diversas

atividades.

Na senda e fortalecimento do ano coÌrente, a inovação, a criatividade na projeção de

atividades e eventos que promovam a economia local e cimentem a notoriedade da

empresa, muito imbuídas na dinamização de um espírito cooperativo entre entidades,

valorizando e enquadrando os recursos humanos e cientes dos patamares estabelecidos

nas diversas vertentes, são eixos propulsores do êxito preconizado e ambicionado.

Castanheira de Pera. 31 de outubro de 2018

Pedro Manuel Rodrigues Dinis

(Presidente da Administração)

PRA|Aoes
rìocAs

|FÈú8r

_ã

/"- @^/ k/-1- á1"

Alexandra Rodrigues Martins

(Vogal da Administração)
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6. Parecer do Fiscal Único
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JffiCilein
So6a Lal
Sá Pereira

Paülo Braz

SROC n.'ó5

@
LCA Rs.P.o.c.

RELATóRIO DA SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CONTAS SOBRE OS

INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAT

lntrodução

Nos termos do artigo 25.s. n.s 6, alínea j) da Lei n.s 50120L2, de 3L de agosto, procedemos à revisão dos

lnstrumentos de Gestão Previsionalde PRAZIúNDIA-Turismo e Ambiente, EM (a Entidade) relativos ao

Orçamento Previsional para o exercício de 2019, que compreendem o plano de atividades, o balanço, o

orçamento anual de exploração, o orçamento de tesouraria e financeiro e o orçamento anual de

investimentos, relativos ao exercício de 2019, incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se

encontram descritos nas Notos Explicotivas do capítulo lV - lnstrumentos de Gestão Previsional 2019.

Responsabilídades do órgão de gestão sobre os instrumentos de gestão previsional

É da responsabilidade do órgão de gestão a preparação e apresentação de lnstrumentos de Gestão

Previsional e a divulgação 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.s 50/2012, de 31 de agosto.

Responsabilidades do auditor sobre a revisão dos instrumentos de gestão previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na preparação

dos lnstrumentos de Gestão Previsional; (ii) veriÍìcar se os lnstrumentos de Gestão Previsional foram
preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentação dos lnstíumentos de

Gestão Previsional é adequada, e emitir o respetivo relatório.

O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma lnternacional de Trabalhos de Garantia de

Fiabilidade 3400 (lsAE 3400) - Exame de lnformação Financeira Prospetiva, e demais noímas e

orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Conclusão e opinião

Baseado na nossa avaliação da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso conhecimento

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

contidas nos lnstrumentos de Gestão Previsional da Entidade acima indicados. Além disso, em

. :A - LalrC*t*a&,4*&das*ELDA v2
\l F / :{lPC: $2 2.}7 953 - Crpihl S$ial: t3-5m € - Scicdldc po. Quobt

Lciria: Rua Capitão Mouzinho dc Albuqucrquc, 56-2.'C / Ap. 2913 - 2{01-q}2 Leirir - Tcl. 2,t{ El6 090 - Fer. 24{ 816 09 - E-mait: gcmtAte-str.pt
Coimbra:RuAusustoMqu6Bom.2Ì-3010-2lECoimbra-Tel 219?0Eói0-Fd2i9?0Eói9 E-roiteinbraal€-se.pr
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4a.c SROC n.o ó5

opiniã0, as demonstrações financeiras prospetivas estão devidamente preparadas com base nos

pressupostos e apresentadas numa base consistente com as políticas contabilísticas normalmente

adotadas pela Entidade de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro adotadas em

Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Devemos contudo advertir que frequentemente, os acontecimentos futuros não ocorrem da furma

esperada, pelo que os resultados reais serão provavelmente diferentes dos previstos e as variações

poderão ser materialmente relevantes

Leiria, 31 de outubro de 2018

o FrscllÚHrco

LA*CE
Rêpresentada por

Femando Sá Pereira

ROC n.q 997
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