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1. RETATORIO DE GESTÃO

L.l - Nota Introdutória

O presente relatório é elaborado no cumprimento do estipulado na Lei n.e 5O/2OL2 de 31

agosto, nos termos do artigo !/.e, ne 1, alínea d) bem como no disposto no artigo 11e, ne 1-,

alínea g) dos Estatutos da Prazilândia, ambicionando apresentar de forma assertiva os dados de

atividade da empresa relativamente ao ano de 2O2L, nas suas diversas áreas de atividade, bem

como espelhar o alcançar de objetivos preconizados, mediante a estratégia definida. São

apresentados os elementos económico-financeiros, os entendidos como mais pertinentes, com

o rigor e transparência exigidos, bem como as normas de relato impostas.

LZ - Atividades

O ano de 2O2L, foi uma vez mais um ano completamente adverso, marcado pela pandemia

mundial, COVID-19, que manteve o abrandamento económico, com muito particular incidência

em setores como o Turismo.

Assim, a época balnear funcionou novamente por um período mais curto, perfeitamente

justificável, com limitação diária de entradas e, tendo uma vez mais o Natal na Aldeia não se

concretizado em termos de atividades, por expressa indicação da autoridade de saúde

competente. As demais atividades, fossem na praia ou na natureza, não foram concretizadas

por igual imperativo.

1.2.1- Praia das Rocas

A Praia das Rocas registou no decorrer da época balnear de2O2t, um número de visitantes de

54.LI7 . Há semelhança de 2020, a mesma principiou mais uma vez em julho, funcionando com

a restrição de limite máximo diário de 1000 visitantes, conforme instituído pela autoridade de

saúde competente, o que resultou numa melhoria em relação a 2O2O mas muito inferior aos

anos anteriores, que foram sem limitações desta ordem. Os valores são:
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Este ano retomamos as atividades na praia, que no ano anterior não puderam ser concretizadas

devido a restrições por parte do delegado de saúde, como slide, padle, canoagem, insufláveis e

tivemos como novidade a aquabike.

Considerando o ano de 202'J,, obtivemos o valor de 646.8L6€ euros nas entradas na praia,

conforme exposto no gráfico abaixo.

a 78 a8a

Os valores conseguidos, superior ao previsto, continuam a ter um limite máximo de visitantes

imposto pela autoridade de saúde, conseguimos uma ligeira recuperaÇão na receita em relaÇão

ano de 2020
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1.2.2 - Bar/Restaurante

O restaurante continua a ser explorado pela empresa, tendo alcançado uma receita de L77.669

euros, com cerca de trinta e cinco mil pedidos.

Continuamos com os procedimentos face ao ano anterior, devido à pandemia. Seguimos as

indicações da Direção Geral de Saúde para proteger a segurança e saúde dos nossos

colaboradores, mas também a dos clientes. No cumprimento do distanciamento social mínimo

imposto.

Ao nível da oferta dos menus, seguiu-se a mesma estratégica de anos anteriores, com o /ost

food, embora o serviço tenha sido diferente, com o propósito de estimular a mobilidade dentro

do espaço da praia.

I.2.3 - Villa Praia

No alojamento, a capacidade mantém-se igual à dos anos anteriores, com L2 quartos.

Em termos de receita, em 2O2I atingimos o valor de79.342 euros, diferente de anos anteriores,

apesar da pandemia já referida. Seguidamente, apresentamos mapa comparativo:
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Os meses com maior taxa de ocupação foram, agosto, julho e setembro, como é esperado com

a época balnear, não tendo sido registada qualquer reclamação.

Também no ano de 2O2L conseguimos alcançar uma razoável taxa de ocupação para a

conjuntura singular vivÌda.

A continuação com os diversos parceiros permitiu-nos em época baixa ter uma boa e qualificada

procura na vertente do alojamento.
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Apesar de não ser quantificado economicamente, importa salientar enquanto entidade pública,

durante vários períodos alojámos pessoas do nosso concelho com que solicitaram auxílio, para

realizarem o confinamento devido a terem COVID-L9 ou existirem fortes suspeitas de tal.

L.2.4 - Natal na Aldeia

Este evento, como acima referido sumariamente, em 2027 não foi concretizado de forma

semelhante ao ano anterior, devendo-se tal à não permissão e autorização por parte da

autoridade de saúde competente. No entanto, foi colocada iluminação, música ambiente. Foi

analisada a hipótese de proceder à concretização de alguns eventos musicais, mas por variadas

razões tal não se configurou como viável, tendo apenas se realizado um espetáculo pirotécnico

na noite de Passagem de Ano.

L.2.5 - Ginásio

Este registou uma frequência de aproximadamente 27 utilizadores, o que levou a uma receita

de 653 euros.

Uma vez mais, o seu funcionamento durante todo o ano, foi limitado pela pandemia, que teve

de encerrar a sua atividade durante algum tempo.

I.2.6 - Casa do Tempo

É de sublinhar que no decorrer do presente ano e seguindo as normas e medidas adoptadas

para combater a pandemia Covid-l-9, a Casa do Tempo esteve encerrada ao público de 15 de

Janeiro a 5 de Abril de 2021.

AÍnda assim, ao longo de 2O2L, foi possível à Casa do Tempo promover as seguintes exposições

e iniciativas:

MONUMENTOS E SITIOS DE CASTANHEIRA, foi a exposição que a casa do

Tempo preparou para assinalar o Dia lnternacional dos Monumentos e Sítios e para realçar o

património do Concelho, sublinhando a importância de preservar e transmitir todos os bens

herdados ou construídos, visto que são esses bens que definem a identidade castanheirense.

Exposição com 11 Reproduções de Monumentos com 2 Pinturas e 9 Fotografias e registou 45

visitantes.
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ENTRE DOIS POLOS, apresentada na Casa do Tempo de 22 de Maio a 27 de Junho de

2021, esta exposição colocou em destaque 14 telas pintadas por lnês Belchior e permitiu

mostrar ao público, pela primeira vez, o talento desta jovem que prossegue a corrente

expressionista abstrata e que usa as cores garridas e as pinceladas dinâmicas como meio de

captação dos pensamentos (...face à condição humana, ao sentido da vida ou às questões ou

inquietudes que se colocam no dia-a-dia...) e de exteriozação das emoções mais profundas que

ocorrem dentro dos limites do espaço físico ou imaginário (...entre Coimbra e Londres, entre o

brancoeacor,entreaslinhastortaseasdireitas,entrealiberdadeeaclausura,entreasaúde

e a doença, entre as múltiplas pessoas e personalidades que habitam dentro de cada um de

nós...). Exposição com 14 Telas pintadas a Óleo e a Acrílico e registou L52 visitantes.

GIUAR.ENTENA CRIATIVA, foio título que Mónica Tomás atribuiu à mostra que teve

patente na recepção da Casa do Tempo de 3 a 27 de Junho de 2O2I e que permitiu ao público

ver 15 trabalhos elaborados a lápis pastel a óleo. O interesse pela literatura, pela música, pelo

desenho ou pela pintura sempre estiveram presentes na sua vida mas, para Mónica Tomás foi a

quarentena que a fez <redescobrir o gosto pelo desenho, pela pintura, pela arte> e começar a

transpor para o papel algumas <imagens da natureza ou tradições, de lugares onde já esteve

ou onde ainda gostaria de ir um dia>. Exposição com 15 Desenhos elaborados a Lápis Pastel Óleo

e registou 9L visitantes

MUSEU CASA DO TEMPO VAI A FANHAIS, no âmbito do Projecto <Museu na

Aldeia>, a Casa do Tempo selecionou alguns objectos da sua colecção para serem apresentados

junto da comunidade de Fanhais e para criar uma exposição temporária que permitisse dar a

conhecer um pouco mais da Casa do Tempo e do concelho de Castanheira de Pera. A

apresentação das peças realizou-se no dia 9 de Junho de 202t e o público pode visitar a

exposição patente na antiga escola primária de Fanhais, de 13 de Junho e 18 de Julho,

designadamente aos Domingos das 15h às L7h. Exposição com 4 Fotografias das Fábricas de

Lanifícios, 1 Barrete e l- Texto de Apoio

HOPE, patente na Casa do Tempo de 3 de Julho a 15 de Agosto, esta exposição foi

protagonizada por Eunice Arnauth e veio mostrar ao público um conjunto de peças que, além

de evidenciarem o trabalho meticuloso que a cerâmica de autor envolve, se distinguem por

conciliar a ancestralidade de moldar a faiança, o grés ou a terracota com uma abordagem muito
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criativa de criar jarras, pratos, estátuas, painéis e outros objectos de caracter utilitário e

decorativo. Exposição com24 Peças de Cerâmica e registou 198 visitantes.

VERAO COIORIDO, foi o título escolhido para apresentar a série de desenhos e

trabalhos manuais que as várias valências do Centro Paroquial elaboraram no decorrer dos

meses de Verão e que, de 7 a 25 de Agosto, estiveram expostos na recepção da Casa do Tempo

para realçar a cor e a alegria que caracteriza esta estação do ano. Exposição com 90 Desenhos e

Trabalhos Manuais e registou l4l Visitantes.

AUDACIA DE DESCODIFICAR MENSAGEM, no ano em que comemora 20 anos

de carreira como pintora, Lídia Belchior fez questão de voltar à Casa do Tempo para apresentar

uma nova exposição de pintura e para mostrar ao público um conjunto de telas que foram

inspiradas na poesia de Fernando Pessoa e que se diferenciam pelo estilo abstrato e pela

intensidade da paleta de cores usada. Exposição com 13 Pinturas e registou 139 Visitantes.

A VOTTA DA TERRA, inserida nas diferentes actividades que o Projecto <<Viver ao Vivo

com Tempo no Centror apresentou em Castanheira de Pera, esta exposição veio apresentar ao

público o resultado das Jornadas de Desenho realizadas no Concelho entre 28 de Julho a 1 de

Agosto em Castanheira de Pera e a série que de trabalhos que os artistas Luisa Passos, João

Catarino, Paulo Bernardino Bastos, Paulo Luis Almeida e Philip Cabau desenvolveram inspirados

no ambiente, no património e no território castanheirense. A exposição contemplou a

apresentação de mais de cinco dezenas de desenhos e pode ser apreciada na Casa do Tempo de

28 de Agosto a 8 de Setembro. Exposição com 55 Desenhos e 1 Apresentação em Vídeo e

registou 92 Visitantes.

R.ETALHOS COM AMOR, da autoria de Hermínia Farinha, foi esta a proposta que a

Casa do Tempo teve em destaque de 2 de Outubro a 21 de Novembro e que permitiu ao público

apreciar várias peças de artesanato executadas à mão, entre as quais se incluem mantas de

retalhos, tapetes, porta-guardanapos e outros elementos, de carácter utilitário e decorativo,

feitos com tecidos, lã ou trapilho. Exposição com 33 Peças em Tecido, Lã e Trapilho e registou

98 Visitantes (do dia 9 ao dia 31 de Outubro).
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DE DENTRO PARA FORA, de 9 de outubro a 2L de Novembro, a Casa do Tempo teve,

também, o privilégio de expor almofadas, toalhas, tapetes e outros exemplos de trabalhos

manuais elaborados pelos jovens e adultos do Centro de Atividades e Capacitação para a

lnclusão e de evidenciar o importante trabalho que a Cercicaper desenvolve diariamente com

pessoas portadoras de deficiência intelectual e multideficiência. Exposição com 26 Trabalhos e

registou 66 Visitantes (do dia 9 ao dia 3L de Outubro).

1.2.7 - O Museu do Lagar do Corga

No ano de2O2t, este espaço esteve pelas suas características estruturais, acessível ao público,

principalmente aos visitantes que tiveram na Praia Fluvial do Poço Corga durante a época

balnear.

L.Z.B - Piscinas do Valseá

Este imóvel serviu de local de armazenagem de material e ferramentas utilizadas nas diversas

áreas da empresa.

1.2.9 - Promoção Turística e de Atividades Culturais e Desportivas

A promoção turística durante o ano de 2O2t, com a pandemia, não foi possível, realizar

conforme planeado. Aliás, embora, com as limitações que todos conhecemos, concretizámos a

abertura da Praia das Rocas, com a época balnear.

A Praia, com uma limitação diária de 1000 utilizadores, o que é metade comparativamente a

anos anteriores, tendo sido feita promoção para a sua divulgação e do concelho, estimulou-se

ainda maís as vendas on-line, na BOL.

O Natal na Aldeia, o seu investimento foidirecionado para a iluminação e música ambiente.

As atividades, as que foi possível comercializar pela rede de parceiros que temos. A oferta e

promoção nos nossos parceiros, foi essencialmente no alojamento e atividades, como o

cannyoning.

Z - Análise Económico-Financeira

O volume de negócios atingiu o valor de727.56L euros, o que se traduziu comparativamente ao

ano anterior num aumento de 54Yo, ou seja, 254.537 euros.

O EBITDA regista um aumento de 4t.232 euros face a igual período homólogo, permanecendo

ainda assim num nível confortável.
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2.1 RESUTTADOS

Rendimentos

O volume de negócios do ano de 2021 atingiu o montante 727.56L euros, face aos 473.024euros

do ano anterior, conforme discriminado no quadro seguinte:

Valor (eLtros)
201 9

Valor (euros)
2020

Va riação
Õ,,õ

Valor (eur os)
202 1

77- Venda de mercadorÍas
Soma 7

72- h'estação de Serviços
fuaia das Rocas
Villa Praia
Ginásio
Outros
Soma 2
Soma 7+2

Etilhetes

Venda de Mercadorias

Aluguer de equipamentos

Atividades/tublEidade
Restaurante e Quíosques
gma

Descrevemos abaixo, a composição do volume de negócios gerado pela Praia das Rocas:

17 467 €
71 467 €

636 704 €
79 342 €

6s3 €
o€.

716 100 €
727 561 €

402
58

2
464
473

1s8 s03 €!,

11 461 €
88 993 €'
10 190 €

177 669 e
&6 816€

a 168 €,
a76A€

353 €
968 €
650 €
845 e
a56 €
o24 e

77 207 €:
77 207 €

895 428 €
99 854 €
2562€

72 073 €
1 009 977 €
7 027 778 €

4Oo/o

58o/o
35o/o

7o/o

-7OOo/o

54o/o

7

246 752 €
8168€

35 755 €
8962€

110 885 €
410 522 €'

83 788 e'
17 201 €
89 331 €
31 918 €

240 391 €
s12 62s €i

45o/o

40o/o

749o/o

74o/o

6Oo/o

O valor dos subsídios à exploração, respeita ao subsídio atribuído pelo Município de Castanheira

de Pera, no valor total de 160.000 euros (igual ao ano anterior) que é distribuído pelos seguintes

Contratos-Programa:

Para a Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga: 4!.295 euros;

Para a Promoção Turística e de Atividades Culturais Desportivas e Outras: 113.951

euros;

Para o Parque Azul:.4.754 euros.

Os valores acima, derivam das funções da Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M. e são

originados pelas atribuições que o Município de Castanheira de Pera estabeleceu para esta, e

que dão cumprimento ao definido pelo Plano de Atividades e Orçamento para ZOZL.

Relativamente à rubrica de Outros Rendimentos, os valores mais significativos dizem respeito à

imputação dos subsídios ao investimento, na ordem dos 25.736 euros.

v3',a:àct3;rci i et-/ c,s )

-2iìl c
Valot (eLrcs)

to20
Vaiot (eLilos)

242 l
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Tendo em conta a sua natureza, os valores dos gastos são discriminados no quadro seguinte:

Gasfos
61- CMVMC

62- FSE

63- @stos com o ressoal

64- Gastos Depreciações Amortizações

68- Outros Gastos e rerdas
69 - Gastos e krdas Fìnanciamento

fuma

67 834 €

221 107 €
438 300 €
160 333 €

9887€
33€

897 494 €

41 603 €

142 280 €
323 803 €
138 24s €
15 180 €

67e
661 178 €

322 116 €,

435 056 €
133 756 €
10 326 €

349 €
989 147 €

5sVo

35o/o

760/o

- 35o/o

-57o/o

360/o

87 544 € 630/o

2.2 BALANçO

Investimentos

Actiros Fixos Tangírcis

Equipamento Básico

Equi pamento Adm i nistratirc

Outros Atiros Fixos Tangírcis

9ma

O valor total dos investimentos foi de 163.640 euros, destacando-se:

Mobiliário Urbano no Parque lnfantildo Fórum

Bombas doseadoras para instalar nas piscinas da Praia das Rocas

Dois robôs de limpeza para a piscina da Praia da Rocas

Equipamento Administrativo

149 589,04 €
10 293,00 €

3 758,40 €

763 640 €

45.150€

12.000€

50.262€

10.293€

Os fornecedores a pagar apresentam um significativo decréscimo

Financiamentos obtidos
O pagamento das prestações do leasing das Piscinas do Valseá incutiu uma redução do valor da

dívida financeira em 6.755 euros.

Variação
o/o

Valor (euros)
202 I

Valor (euros)
2020

Valor (euros)
20 19

Rubrica Valor (euros)
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3- Aplicação de Resultados

Propomos que o resultado obtido no período, no montante de24.149,26 euros seja aplicado do

seguinte modo:

o Reservas Legais:

o Reservas para fins sociais:

2 474,93 euros

2L734,33 euros

24.L49,26 euros

4 - Expetativas Futuras

"Se, por um lado, o contexto adverso da pandemia Covid-L9 trouxe grandes constrangimentos

no setor do turismo, obrigando à adoção de medidas de saúde pública que, no caso concreto da

Praia das Rocas, levaram à limitação do número de entradas no complexo balnear, com

repercussão na contração das receitas; por outro, a adaptação dos meios e dos recursos às

circunstâncias veio demonstrar a grande capacidade de resiliência da empresa municipal.

Solidez financeira que não inibiu a atual administração, investida nas funções em 28 de outubro

2O2I,de avançarcom um plano de reestruturação organizacionalda empresa, orientada pelos

princípios do rigor, da transparência e da gestão eficiente dos recursos, que passa pelo reajuste

das unidades orgânicas e funcionais, a contenção dos custos e a eliminação de desperdícios, a

formação e qualificação profissional e a revisão das carreiras dos colaboradores, no sentido da

melhoria globaldo desempenho e da qualidade dos serviços.

Na expetativa do regresso à "normalidade", já em 2022, através do levantamento das restrições

impostas pela Direção Geral da Saúde, prevemos estar em condições de retomar em pleno o

conjunto de atividades da Praia das Rocas, no sentido de uma evolução favorável no alcance da

grandeza dos números - em registo de entradas e no volume de negócios - anteriores à

pandemia.

Atentos à evolução tecnológica, continuaremos a investir no marketing digital, com destaque

para o serviço de bilheteria online. E, se o objetivo imediato passa pela retoma da procura nos

meses de verão, tomando como referência, em números redondos, as mais de 100 mil entradas

em 2OL7 e 201-8, no lado da oferta há importantes investimentos a realizar na reabilitação e

beneficiação de infraestruturas e equipamentos, incluindo os alojamentos da Villa Praia, que

advém do inevitável desgaste e depreciação pelo uso e passagem do tempo. Com efeito, só a
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partir de uma melhoria continuada da oferta, que coloca a Praia das Rocas como uma

infraestrutura balnear de referência nacional, poderemos dirigir a oferta a novos segmentos de

mercado, nomeadamente através de uma aposta mais vincada na internacionalização, em

especial na atração de turistas espanhóis.

Na prossecução do interesse público, alinhado com a visão estratégica do Município, a

Prazilândia E.M. pretende alargar o conjunto de iniciativas e atividades nas áreas da promoção

turística e da preservação do meio ambiente, que contribuam de forma mais expressiva e

sustentada para o desenvolvimento económico, social e cultural do concelho. Diversificar a

oferta, na interiorização do conceito de "turismo o ano todo", implica a assunção de um

ambicioso plano de investimentos, a empreender em articulação com a autarquia, que passará

pela implementação de uma nova estratégia de marketing territorial, a organização de grandes

eventos (ex. Feira da Gastronomia, Festival da Juventude, Natal na Aldeia, outros) o reforço da

aposta no turismo de natureza (ex. percursos pedestres), o desporto aventura, a readaptação

da Casa do Tempo a novos conceitos de divulgação turística e de programação cultural, entre

outros.

Enfim, continuando a Praia da Rocas a ser a principal âncora na atração de turistas e visitantes

ao território, e concomitante entrada de receitas, assumimos a consciência social de reinvestir

na dinamização de novos programas e atividades ao longo de todo o ano, cujo retorno prático

da transferência de capitais, através da dinamização da economia local, reverterá a favor do

conjunto da comunidade."

5 - Notas Finais

É com agrado que, apesar da meteorologia, constatámos um aumento de entradas na Praia da

Rocas em relação ao ano anterior. Estes resultados são motivadores para a continuidade e

melhoria do trabalho desenvolvido, nomeadamente no que concerne à qualidade da água e dos

diversos serviços de todo complexo.

Não sendo demais relembrar, consequência da pandemia vivida, assistimos a imposições legais,

restritivas à nossa atividade. Sempre que se demonstrou viável e condizente com a nossa

missão, realizámos os desafios que tínhamos pela frente.
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Por fim, numa perspetiva económico-financeira, a empresa prosseguiu financeiramente

equilibrada, apresentando bons níveis de liquidez e com um passivo diminuto face ao ativo

apresentado.

6 - Agradecimentos

A terminar queremos agradecer ao acionista pela colaboração prestada, bem como pela

confiança e apoio mostrados.

Também a todos os Trabalhadores e Colaboradores da Empresa, incluindo aqueles que

trabalham connosco sazonalmente, pela dedicação, empenho, espírito de corpo e sentido de

responsabilidade, demonstrados.

Finalmente, aos membros da Assembleia Geral e ao Fiscal Único, pelo apoio e colaboração

demonstrados.

Em seguida, apresentamos as demonstrações financeiras e respetivo anexo, referente ao

exercício económico findo.

Castanheira de Pera, 12 de abril de2022

o CoNSELHO DE ADMTNTSTRAçAO

Dr. João Manuel Marreca Correia de Oliveira - Presidente

D iana Sofia
t#r-

dos $ntos
9,^g A"B
Pais
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ANEXO AO RELATóRIO DE GESTÃO

1) Relação das participações no capital da sociedade (art. 27e dos Estatutos da

Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.Mf.

O Capital da Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M. é totalmente detido pelo Município

de Castanheira de Pera.

2l Constituição do CONSETHO DE ADMINISTRAçÃO.

2.tl - De 281 tol2o2L a 3tl LzlzozL

Dr. João Manuel Marreca Correia de Oliveira - Presidente

Dr.q. Diana Sofia dos Santos Pais - Vogal

2.21- De ol-|otl2o2L a 28lLol2o2t

Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis

Dr.3. Alexandra Rodrigues Martins

3) FTSCAL Úw|CO

- Presidente

- Vogal

CARREIRA, BRAZ & ASSOCIADOS, SROC, LDA, representado pelo sócio

Fenando Jorge de Sá Pereira - R.O.C.

Castanheira de Pera, 12 de abril de2022

o CoNSELHO DE ADMTNTSTRAçÃO

Dr. João Manuel Marreca Correia de Oliveira - Presidente

na a Sa
Se*-*t @*S

ntos Pais -
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.
C. S@ial 50.000€
NtF 506 579 794

C.N.de Castanheìra de Pêra

BALANÇO em 3í de Dezêmbro de 2021

O Conselho de Administração

RUBRICAS Notas
DATAS

31t't2t2021 31t12t2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ati\,os fxos tangíleis 7.'l 774 07'l,33 770 130,90

Ati\,os intangí\,eis

Outros ati\,os fi nanceiros

Ati\os por impostos diÍeÍidos

ô1

11

108,02

'l 527,50

740,94

693,57

4 566,9216.3 4 566,92

Ativo Correntè

780 273,77 776 132,37

ln\entários 12.2 23 247,43 12 413,23

Clientes '18.3 1'187,99 2 316,00

Estado e outros entes públicos 164 19 444J6 18 185,31

Outros créditos a receber '17.4 12 006,14 704,99

DiÊrimentos

Ati\,os não conentes detidos para \,enda

13 3 912.38 6 293,1 1

8 33 104,93 33 104,93

Caixa e depósitos bancários 4.1 416 958,28 449 239,31

Total do ativo

cAPlrAL pnópruo E pAssrvo

CAPITAL PROPRIO

509 865,71 522 260,44

I 290 139,48 1 298 393,25

Capital subscrito 5;18 50 000.o0 50 000,00

Reserì/as legais

Outras reservas

18 79 445,44 79 108,56

't8 676 938,81 673 546,90

Ajustamentos/ Outras !'ariações no capital próprio 18 y1 445,59 367 141,97

Resultado líquido do período

Total do Capital Próprio

PASSIVO

Passivo não corÍente

1Á7 469,U 1 169 837,43

24 149,26 3 768,79

'l 172 019,'tO 1 173 606,22

Financiamentos obtidos '10.1 22 427,37 35 880,'14

Pessivo corÍente

22 427,37 35 880,í4

Fomecedores 18.3 10 59't.12 25 670,95

Estado e outros entes públicos 't6.4 4',t12,97 I 823,31

Financiamentos obtidos 9:1o 27 03't,41 20 333,25

Outras Díúdas a pagar 17.5 53 957,51 34 079,38

Total do passivo

Totel do capital próprio e do passivo

95 693,01 88 906,89

íí8 í20,38 124 747,O3

1 290 139,48 1 298 393,25

O(A) Contabilista (a)

9^.,**u{* 'gip(\' P*x
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E,M.
C. Social 50.000€

NIF 506 579 794

C.N.de Castanheira de Fêra

DEMoNSTRAçÃo oos RESULTADoS PoR NATUREZAS

Período findo em 3í de Dezembro de 2021

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
PERíODOS

2021 2020

Vendas e seruiços prestados 14 727 560,80 473 024,35

Subsídios à exploração '15 '160 000,00 160 000,00

Custo das mercadorias wndidas e das matérias consumidas 12.1 (67 834,13) (4't 602,72)

Fornecimentos e serviços externos 19 (221 107,14) (142 280,42\

Gastos com o pessoal 20.2 (438 300,01) (323 803,31)

Outros rendimentos 21.2 35 219,68 34 262,43

Outros gastos 21.1 (e 886,91) (15 179,e5)

Resultado antes de depreciaç., gasi. financ. e impostos (EBITDA)

Gastos/ rerersões de depreciação e de amortizaçáo 6.1;7.1

185 652,29 14 420,38

(160 332,97) (138 244,70)

Resultado operacional (antes gastos financ. e imposúos) (EBIT) 25 319,32 6175,68

Juros e gastos similares suportados 10
(32,e8) (67,13)

Resultado antes de impostos (EBT)

lmposto sobre o rendimento do perÍodo
16.2

25 286,34 6 í08,55

(1 137,08) (2 33e,76)

Resultado líquido do periodo 24 149,26 3 768,79

O(A) Contabilista Certificado (a) O Conselho de Administração

sÊ se"^F

Página 1B

(*'.



#'
Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

C. Social 50.000€

NtF 50ô 579 794

C.N.de Castanheira de Fêra

DEMoNSTRAÇÃo oe rluxos DE cArxA

Período findo em 3í dê DêzêmbÍo de 2021

RUBRICAS NOTAS
PERIODOS

2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes 863 052,91 556 393,2t
Pagamentos a foÍnecedores (350 981.631 (314 485.69
Paqamentos ao pessoal

Caixa gerada pelas operações

_fgC?!f949!999q{Frìto do imposto s9qCg9!9'mgl!o_
Outros recebimentos / paqamentos

Á34 817.88', (322 054.73)
77 253É0

6 682,01

(80 147,'t7)
(33 375,33)

(79 575,87) (27 451,391

Fluxos de caixa das atividades operacionais (í)

Fluxos de caixa das atividades de inveíimento
Pagamentos respeitantes a:
Atilos fixos tanqí\êis
Atiros intangíleis
lnrestimentos fi nanceiros

4 359,54 {140 973.891

(190 315,82) (87 768,77',,

(398,52',

(91 8.39'
Outros atiws
Recebimentos provenientes de:
Atiros fxos tangfueis

Ati\os intanqí\êis

lnr,estimentos f nanceiros

ln\estimentos fi nanceiros 462,84 283,27
Subsídios ao in\estimento
Juros e rendimentos similares
Diüdendos

Fluxos de caixa das atividades de invesÉimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

(í89 852,98) (88 802,411

4 488,09
Realizações de capital e de outros intrumentos de capital próprio

Cobertura de preiuizos

Doações

Outras operações de fnanciamento 160 000,00 160 000,00
Pagamentos respeitantes a
Financiamentos obtidos (6 754,61) (13 478,62)
Juros e gastos similares (32,98) (35,23)

Diüdendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operações de fnanciamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (í+2+3)
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

4.'l
4.1

153 212,41 150 974,24

(32 281,031 (78 802,061

449 239,31 528 041,4C

416 958,28 449 239.34

O Conselho de Administração

y^*X"- -s..r^ç ?o^u

O(A) Contabilista (a)
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

C. Social 50.00o€

NtF 506 579 794

C.N.de Câstanheira de Fêra

DEMoNsTRAçÃo tNDtvtDUAL DAs ALTERAçoES No CAPITAL PRoPRlo No PERioDo DE_2o2o

ïotal do Capital
Próprio

't 't95 573,77

0,00

o,oo

0,00

0.00

o,oo

o,o0

(25 736,34)

(25 736,34)

3 768,79

(21 967,55)

0,00

0,00

0.00

o,oc

o,0c

o,o0

1 173 606,22

lnleÍesses que
não controlam

0,00

0,00

aos detentoíes

Capital
subscrilo

Açóes
(quotas)
pró prias

PÍémio s de
emissão

Resetuê9
legeis

Outras Resullâdos
transIados

Outras
vanaçÕes no
capital própno

Resultado
llquido do
perlodo

Ìotâl

1 195 573,77

(25 736,34)

(25 736.34)

3 768,79

(21 967.55)

0,o0

1 173 606.22

208 839,'r4

(208 839.14)

(208 839,14)

3 768,79

(21 967,55)

o,oc

3 768.79

392 91 8,31

(25 736,34)

(25 736.34)

o,o0

367 181.97

0,00

0,00

0,00

0,00

o,o0

o,o0

485 591 .67

187 955,23

'187 955,23

0,00

673 546.90

5A 224,65

20 883,91

20 883,9'l

o,o0

79 1 08.56

0,00

0,00

0,o0

o,o0

0,00

0,00

o,oo

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

NOTASDESCRTçÃo

posrçÃo r,ro rNicro Do pERioDo DE 2o2o 1

a11ERAçÕEs ro peníooo

PrireiÍa adoção de novo reÍerencial
contabilístico

AlteraçÕes de politicas contabil'Eticas

DiÍerenças de co
Íinânceiías

Realiação do excedente de Èvaloiã9ão de âtivos
fircs tangÍveis e intânglveis

Ercedentes de revalo nação de ativo s Íaxos tanglveis
e intangíveis e respêlivas variações

Ajustamntos poí irpostos dif eridos

Oulras alterações reconhecidas no capital
próprio

Subtotal 2

nesulraoo tíQutDo Do PERioDo 3

RESULÍAOO IT{TEGRAL 44+3

OÊTENTORES DE CAPITAL
NO

Subscriçóes de caPitâl

SubscriçÕes de prérios de erissáo

Distribuições

Entradas para cobertura de PeÍdas

Oulras operações

Subtotal 6

PosrçÃo Ì'ro FrM Do PRioDo DE 2o2o 6=í+2+3+5

O Conselho de Administração

20

O(A) Contabi (a)
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

C. Social 5o.oo0€

NrF 506 579 794

C.N.de Castanheira de Èra

DEMONSTRAçÃO tNDtVtDUAL DAS ALTERAçÕES NO CAPITAL PROPRIO No PERiooo DÊ2021

Total do Capital
PÍóprio

11736,06.22

o,oo

o,o0

o,o0

o,o0

o,o0

o,oc

(25 736,38)

(25 736.38)

24149,26

(25 736.38)

o,oo

o,o0

o,o0

0,00

o,o0

o,o0

I 172 019j0

o,o0

o,oo

o,o0

do da

Câpital (quotas)
píópdas

legâi3
Outras Rssullados

transúado s
Outraa

vaiações no
capatal própdo

R€sultado
llquido do Total

1 173 60e,22

o,oo

(25 736.38)

(25 98O,30)

24149,2e

(25 736,38)

o,o0

1 171 775,14

3 768.79

(3 768,79)

(3 768,79)

24149,26

(25 736,38)

o,o0

24 149,26

367 181,97

(25 73ô.38)

(25 736,38)

o,oo

341 445,59

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oc

o,o0

0,00

673 546,90

3 391,91

3 391,91

o,oo

676 938,81

79 108,56

376,84

376,88

o,oo

79 485,44

o,o0

o,00

o,oo

0,o0

o,o0

o,oo

0,00

0,00

o,oo

o,oo

o,o0

o,o0

50 000,00

o,o0

o,o0

50 000,00

NOTASDEscRçÃo

posrçÃo r.ro rNicto oo paiooo mzozr 6

nurenaçÕes No PRioDo

Prireira adoção de novo ref erencial
contabilGtico

Alterações de politicas contabilisticas

Dif€rsnçâ! de convor6ão de demonstraçóes
fin€nceiraa

Resliação do ercedente de rcvaloiução de ativos
Íirc3 tsnglvêis 6 rnlanglv€i8

Ercedonlês de r€vâlo aaçáo dê âtivo s fixos tanglveia
e intangívea! e regpeiavas variaçõês

Ajustarentos por iípostos diÍeridos

Subtotal 7

nesultaÉ liQtltDo Do PRíoDo 8

RESULTAM INTEGRAL 9=7+g

I'lO

Subscrições de capital

Subscrições de PréÍios de erissão

Distribuçóes

EntÍadas para cobertura de Perdas

Outras operações

Subtotal ío

PosrçÃo Ì.to FtM oo Pnio@ c zozr 1 I =6+Z+8+íO

r
7

1- \

o(A) contabilista (a)
O Conselho de Administração
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

oeuorsrmçÃo Dos RESULTADoS poR FUNçoES

Poriodo lindo Êm 3í d6 D,Bz€mbro d6 202í

RENDII/IENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados.................

Subs ídios á exploÍação...........................

Custo das mercadorias \endidas e das matérias consumidas.............

Fomecimentos e seniços extemos...

Su bcoíìtíatos

TíabalhG EspecÉlcados

tublicbâde e fropaganda

Vbilância e Segurança

l-bnoíáíìG

Coíissó6

Cometoãçáo e Reparaçâo

Sêtoiç6 Bancâri6

Ferrarentas e (Ìensilos

LivÍ6 e oocumntação Técnica

Ittateíial de ÉcrilóÍio

Aítilos paía ofeda

E*tíicbade

Corb6tivêb

Água

Deslocaçõs e Btadas

Rendâs e Alugueí6

Corunicação

Segu16

Coíìtencioso e flotaÍiado

Despesas de Repí6eniação

Lirpea Flgiene e Cooíorto

0úÍ6 Seryiços

Rã$ltâdos antes d6 dsprcciaçóog gaíos d6 Íinanciamonto o impo$os

Gastos/re\.ersôes de dep€ciação e de amortizaçáo..............

Rosultâdo op€racional (anbs dê ga$os de financiamônto e impodos)

Juros e gastos similares supoÍtados

Resultrdo antgs ds impostos

sobre o Gndimento do período....

do p6riodo

:

€,

€r
i

€

-15,71

,2

-7

-1

-2

-1

-21

-J

-1

-1

-125,

-116,87

Píomogão

170 4í5,96

.1,liì 858,52 €

26 667,44

.26,94

26 530,50

.93't,04

25 599,/16 5 663,72 €

-2 211

-3

-7n,75

-9.31

ô7 218,22

125,63

-3 849,28

5 336,66

-12444,86

-f 108,21

.5,71

-7 113,92

0,00

-7 113,92

-1't11

í80 569,96

-+st,fl,

-E 479.28:

-'ts:go,a2l

PaÍque

Azul

726 907,77

4 764,07

.67 834,13

-38 325,tt5;

0,00i

-3 258,79:

.341 968,69

35 0E6,80

.5 959,90

.29 íí3,10

7,26

-77,73

I 899,68

4 029,60

5 870,09

-0,33

5 869,76

.206,04

Casa do

Têmpo

0,00

41 295,00

0,00

-1 266,21

-2 449,99

-6 334,86

-74 501,95

-1 930,84

-6 001,40

0,00

-413,71

0,00

-6 013,03

-2771,40

-5126,23

-'193,49

-6 852,07

-3 855,90

TOTAL

727 560,80

160 000,00

.67 834,13

-n1 107,14

.4Â7.1

4iì8 300,01

36 219,68

.9 886,91

186 652,29

í60 332,97

26 3í9,32

€2,98

25286,U

í í37,08

24'149,26

-2

6

I 597

s

.12641,21

-17

-1 697

-5

-6

.2 415,

€
-2

-5 655,3 1

í95,

4

.gt

-22
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C. Social 50.000€

NIF 506 579794

C.N.de Castanheira de Pêra

ANEXO

31de dezembro de 2021
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ANEXO

31de dezembro de 2021

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31. de dezembro de 2021.,

procede à compilação das divulgações que a Empresa considera que devem ser relatadas, face

ao exigido pelo normativo que lhe é aplicável, designadamente a NCRF-PE.

1. ldentificação da Empresa

Designação da entidade: Prazilândia - Turismo e Ambiente, E.M.

Sede social: Praça Amarela, 3280-050 Castanheira de Pêra

Endereço eletrónico: prazilandia@praiadasrocas.com

Página na internet: www.prazilandia.com

Natureza da atividade: Promoção Turistica do Concelho e Restauração

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1.. Referencial Contabilístico

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as normas que integram

o Sistema de Normalização Contabilística. Deve entender-se como fazendo parte daquelas

normas as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de

Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e a Norma Contabilística de Relato Financeiro

para Pequenas Entidades (NCRF-PE).

Sempre que a NCRF-PE não responda a aspetos particulares de transações ou situações são

aplicadas supletivamente e pela ordem indicada: (i) NCRF e Normas lnterpretativas (Nl); (ii)

Normas lnternacionais de Contabilidade adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) ne L6O6/2OO2,

do Parlamento Europeu e do Conselho; (iii) Normas lnternacionais de Contabilidade (lAS) e

Normas lnternacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo lnternacionol Accounting

Standords Boord (IASB) e respetivas interpretações SIC-lFRlC.

2.2. Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das

operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com os

princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

2.3. Regime do acréscimo

A Empresa regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo

qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente
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do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e

pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas de "Devedores e

credores por acréscimos" e "Diferimentos".

2.4. Classificação dos ativos e passivos não correntes

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da demonstração

da posição financeira são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

Adicionalmente, pela sua natureza, os "lmpostos diferidos" e as "Provisões" são classificados

como ativos e passivos não correntes.

2.5. Passivoscontingentes

Os passivos contingentes não são reconhecidos no balanço, sendo os mesmos divulgados no

Anexo, a não ser que a possibilidade de uma saída de fundos afetando benefícios económicos

futuros seja remota.

2.6. Passivosfinanceiros

Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual
independentemente da forma legal que assumam.

2.7. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2021 são

comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de

dezembro de 2020.

2.8. Eventossubsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que

existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras.

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no

Anexo às demonstrações fina nceiras.

2.9. Derrogação das disposições do SNC

Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas demonstrações financeiras,
quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo

sNc.
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3. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são

as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os

períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

3.1. Moeda funcionale de apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de

apresentação.

3.2. Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das

depreciações acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta,

de uma forma consistente de período a período, numa base de duodécimos, de acordo com o
período de vida útil estimado para cada bem.

As taxas de depreciação utilizadas foram as taxas normais do DR 25/2009, coincidentes com os

períodos de vida útil estimada e que são os seguintes:

Descrição
Anos de vida

útil

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equi pamento de transporte
Equipamento admi nistrativo
Outros ativos fixos tansiveis

20-40

8-L2

4

+20
2-76

Os custos com reparação e manutenção que não aumentem a vida útil destes ativos são

registados como gastos do período em que ocorrem.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam ativos em fase de construção, encontrando-se

registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. Estes ativos são

depreciados a partir do momento em que estejam prontos para utilização.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou da retirada de ativos fixos tangíveis são

determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de

alienação/retirada, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros

rendimentos" ou "Outros gastos", consoante se trate de mais ou menos valias.

3.3. Ativosintangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações

acumuladas (modelo do custo). Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles
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advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e

se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta, de uma

forma consistente, decorrente da aplicação de taxas de amortização correspondentes ao

número de anos de vida útil estimado, o qual corresponde genericamente a 3 anos (programas

de computador).

Os valores relativos a marcas, contabilizados em ativos intangíveis, transitaram dos anos de 2005

a 2OO7 e já se encontram totalmente amortizados.

3.4. lnvestimentosfinanceiros
Os investimentos financeiros respeitam ao Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e

encontram-se registados ao custo de aquisição.

3.5. lmposto sobre o rendimento
A Empresa encontra-se sujeita a lmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (lRC) à taxa

de 2L% sobre a matéria coletável. Ao valor de coleta de IRC assim apurado acresce a tributação
autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88s do Código do lRC. No apuramento

da matéria coletável, à qual é aplicada a referida taxa de imposto, são adicionados e subtraídos

ao resultado contabilístico os montantes não aceites fiscalmente. Esta diferença, entre
resultado contabilístico e fiscal, pode ser de natureza temporária ou permanente.

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 (cinco anos para a

Segurança Social), 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 Empresa dos anos de 2018 a 2O2I
poderão ainda estar sujeitas a revisão.

3.6. lnventários
As mercadorias e matérias-primas encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, sendo

utilizado o "custo de aquisição" como método de custeio.

Nos casos em que o valor realizável líquido destes bens é inferior ao custo, reconhecem-se

perdas por imparidade.

3.7. Clientes e outros créditos a receber

As contas de "Clientes" e "Outros créditos a recebe/' não têm implícitos juros e são inicialmente

registadas pelo justo valor e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado, deduzido

de perdas por imparidade. O custo amortizado destes ativos não dífere do seu valor nominal.
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3.8. Ativos não correntes detidos para venda

Consideram-se investimentos disponíveis para venda aqueles cuja quantia escriturada seja

recuperada principalmente através de uma transação de venda.

São inicialmente registados pela quantia escriturada e, na data do relato, pelo justo valor menos

os custos de vender. Estima-se que o valor de aquisição seja muito aproximado ao justo valor à
data do fecho destas contas.

3.9. Caixa e equivalentes de caixa

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em Bancos. Os descobertos bancários são incluídos

na rubrica "Financiamentos obtidos", expressa no "passivo corrente".

3.10. Provisões

A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultam de eventos passados

e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à

determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento

das obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos

pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente
divulgadas como passivos contingentes.

3.11. Fornecedores e Outros passivos correntes

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são inicialmente

registadas pelo seu justo valor e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado através

do método de taxa de juro efetiva. O custo amortizado destes passivos não difere do seu valor
nominal.

3.L2. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros

são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

Os empréstimos são registados inicialmente ao justo valor (valor nominal recebido líquido de

despesas com a emissão desses empréstimos) sendo subsequentemente mensurados ao custo

amortizado. Dada a natureza dos empréstimos, o custo amortizado não difere
significativamente do valor nominal.

3.13. Locações

Os contratos de locação são classificados ou como (i) locações financeiras, se através deles

forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob

locação ou como (ii) locações operacionais, se através deles não forem transferidos

substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob locação.

A classificação das locações, em financeiras ou operacionais, é feita em função da substância

económica e não da forma do contrato.
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Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as

correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo

o ativo fixo tangível, as depreciações acumuladas correspondentes, conforme definido nas

políticas 3.2. acima e as dívidas pendentes de liquidação, de acordo com o plano financeiro

contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as depreciações do ativo

fixo tangível são reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do período a que

respeitam.

3.14. Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pelas vendas e

prestações de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido

líquido do lmposto sobre o Valor Acrescentado (lVA), abatimentos e descontos.

A Empresa reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável

que a Empresa obtenha benefícios económicos futuros e os critérios específicos descritos a

seguir se encontrem cumpridos. O montante do rédito não é considerado como razoavelmente

mensurável até que todas as contingências relativas a uma venda estejam substancialmente

resolvidas. A Empresa baseia as suas estimativas em resultados históricos, considerando o tipo
de cliente, a natureza da transação e a especificidade de cada acordo.

Os rendimentos são reconhecidos na data das vendas e da prestação dos serviços.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo.

3.15. Subsídios e outros apoios de entidades públicas

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia

suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Empresa cumpre com todas as

condições para o receber.

Os subsídios não reembolsáveis, relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são

inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na

demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e

amortizações dos ativos subsidiados.

Os subsídios à exploração recebidos do Município de Castanheira de Pêra dizem respeito aos

contratos-programa seguintes:

- Contrato-Programa para a Promoção Turística e de Atividades Culturais Desportivas e Outras;

- Contrato-Programa para o Parque Azul;

- Contrato-Programa para a Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga.

3.16. Gastos e regime do acréscimo

Os gastos são reconhecidos na demonstração dos resultados quando o dispêndio não produza

benefícios económicos futuros ou quando os benefícios económicos futuros não se qualifiquem,
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ou deixem de se qualificar, para reconhecimento no balanço como ativo. São ainda reconhecidos

gastos na demonstração dos resultados quando são incorridos passivos sem o reconhecimento

de ativos.

Os gastos são registados de acordo com o regime do acréscimo, o que significa que são

reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são pagos.

4. Fluxos de caixa

4.L. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em

depósitos bancários:

Ano 2021

Contas Saldo lnicial Débitos créditos Saldo Final

caixa

Depósitos à ordem

197,50

M904r,aL

637 aL9,6a

L1,48687,3s

637 794,14

1 180 989,88

2r9,@

416739,24

Total caixa e depósitos bancários 44,9239,3L L786507,O3 1 818 784,06 416 954,28

Ano 2O2O

Contas Saldo lnicial Débitos créditos saldo Final

Caixa

Depósitos à ordem

507,33

527 534,07

369766,42

u2ffi,47
370076,25

92LLú,73

197,50

44904L,4L
Total caixa e deoósitos bancárlos s2aa)4'..40 L212t74.49 1,29tL76,94 4/19 2l9,tt

4.2. Outrasinformações:

5. Partes relacionadas

Descrição 2021 2020

Recebimentos provenientes de :

Subsídios à exploração 160 000,m 160 000,00

5.1. Entidades que participam no capital da empresa:

NIF

Denominação

Sede (País)

Capital social detido

Direitos de voto

Data de inÍcio da participaÉo

É a entidade controladora final?

fi673L324

nicipio de Castanheira de Pera

Portugal

500m,00€

Lú,OVO

17-06-2003

s
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5.2. Transações entre partes relacionadas:

A empresa tem relações especiais com o Município de Castanheira de Pêra em virtude de

este ser detentor da totalidade do capital social.

Transações e saldos pendentes, conforme quadro seguinte:

Ano2O2L

Ano 2O2O

Natureza Munacapio
castanheira de Pêra

valon oas tnerusacões
Subsidios à Exploração 160 000,oo

6. Ativos intangíveis

Natureza
Municipio

Castanheira de Pêra
vaton oes tnerusecÕes

Subsidios à Exploração
Prestação Serviços

160 000,oo
1 035,OO

6.1. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2021

Descrição

Conta 443

Programas de

computador

Conta 444
Propriedade

lndustrial
TOTAT

Vida útil definida

Valor bruto no início do período

Depreciações acumuladas

Saldo no início do período

Variações no período

Total das diminuições

Depreciacões do período

93r7,97

8 576,99

7N,98

632,96

7M8,29

1M8,29

0,00

0,00

70766,26

10 025,28

7N,98

632,96

Saldo no fim do período 10&02 0,00 108,02

Garantias de passivos/titularidade restringida

Valor bruto no fim do período

Depreciações acumuladas no fim do período

93L7,97

9209,95

7M8,29

TM8,29

0,00

t0766,26

10658,24
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7. Ativos fixos tangíveis

Descrição
Conta 443

Programas de
computador

Conta 444
Propriedade

lndustrial
TOTAL

Vida útil definida
Valor bruto no início do período

Depreciações acumuladas

Saldo no início do período

Variações no período

Total dos aumentos

Aquisições em 1e mão

Total das diminuições

DepreciaÇões do período

4993,97

7 925,72

1 058,25

324,@

324,OO

o,(x)

6.5L,27

7.448,29

L448,29

o,oo

o,(x)

o,oo

o,oo

o.oo

LO442,26

9374,Or

1 068,2s

324,Ot)

324,OO

o,(x)

65L.27
Saldo no fim do oeríodo 740,94 o,(x) 74{t,94

Garantias de passivos/titularidade restringida
Valor bruto no fim do período
Dêpreciações acumuladas no fim do período

93L7,97
8576,99

L 444,29
1444,29

o,oo
LO766,26
LOO25,2a

7.L. Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

kslÉo
Conta4Sl contã432

Edffidosê Out.
contã 433

EqulFmento
conra434

EquiFmento
conrã 435

Equlpamento
Cont.437

conra453 rctat

Valorbruto no inicio do peííodo

Depreciaçõe5 acumuladâs no início do período

lmparidades âcumuladas no início

Sâldo no inÍcio do peíodo

Variações no período

Aumentos do período

Aquisições em 1-. mão

Dlminulçôes do perÍodo

Depreciações do peÍiodo

Alienações

280515,65

0,00

28{t 5t5,65

0,00

0,q,

879903,51

6271 ,23

252lor,28

0,m
0m

44466',67

4446,6r

9567,61

ffi 924,-t5

t62ú2,6

149 589,04

149 589,04

88745,92

8aJ45,92

0.m

27 967,29

10 554,32

t7 4tL91

0,(x)

0,m
5 8{)4 32

5 8(X,32

0.m

61953,32

39 445,85

22 6r,47

10291(x)

rc293,m
9tto,u
973o,U

75 779,23

4079,

3Á9u,6t

3 758,40

3 758,i10

rc 9çr,ür
10 953,12

2l634,u
0m

21fÁ9,9
0,üt

0,m

0,(x}

2 317 M,25
7525 555,7L

2L699,9
notg).,*

ts3ffi,A
163 640,44

ú9 70,01
1597m,O1

0.m
Saldo no Íimdo Deríodo 280 sÉ.65 707 ffi.67 223S-98 11Gd.S a os-/sl 77 7At.9S 0.m Tr40tt,33

Valorbruto no fim do pêriodo

DepGciações acumuladas no fim do peííodo

2EO 515,65

qm
8t9 g(B,sr

6122644
r 082 416,91

858 930,93

27 1,29

16 35&er
72246.,t2

49 215,4'

79 53263

s7747,8
0,(tr

0,m
z4z2*7,3r
1A$ 5É,98

Ano 2Dl

Ano 2020

h3d(fr
contr 431 @nt.432

trffidor! oú.
&ntr433

6quipm.nto
@ntà434

EquiFmento
@nt.435

Equipãmento
6ntô437

TOTAL

Valor bruto no início do peíiodo

DeprccÍaÉes acumuladõ no início do período

Variações no pêríodo

Aumentos do p€.íodo

Aquisições em 1a mão

Diminuições do período

Depreciações do período

Perdas mrimpãridãde

2mslt65
0,m

280 515,65

q(n

0,(x,

879 903,51

543 329,52

2:965Ì3,49

0,(x)

0,m
4Á466,6t

44 466,61

3730,78

737$1,03
225929,75

5 836,83

5 &16,83

69123,72

69 L23,72

24 1fi,ú
247fi,6

0,m

232t7,29

23 2t7,29

258/J,,t2

5 804,32

4t973,32

32M,31
95$,01

lltgto,m
19 980,m

77O\s
7 toL54

55 4t1,10

29697,32

257L4,S

20 36253

20 367.53

tto.Jt,24
71097,24

21699,&
0,m
0,m

0,00

0,m

2267 W,@
|67 2,28

838 322,68

69 /41,65

69 401,65

ú7 593,/Íl

137 593,43

om
Sâldo noÍim do peíodo 280 515,65 252lln,24 162 612,86 t7 41291 22461,47 4q9,6, 0,m z0!Il,90

Valorbruto no fim do peÍíodo

Depreciações âcumulãdas no fim do período

2E0 515,65

0,00

879 903,51

6271 ,2i
9*7,61

&ft924,75

2t 7,29

10 554,32

61 953,32

39 
'165,65

757n,23

'!0 
791,56

0,m
0,(x)

22956ú,61
1 52s ss5,71
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8. Ativos não correntes detidos para venda

Encontra-se registado nesta rubrica o terreno em Castanheira de Pêra, artigo R-2L77I,

disponível para venda.

Ano 2021

Descrição Outros ANCDV TOTAL

1 Valor Bruto no inicio do períoodo

4 Saldo no início do período

6 Saldo no fim do período

33 104,93

33 104,93

33 104,93

33 104,93

331@,93

9. Locações

Descrição
Ativos Flxos

Taneíveis
TOTAL

Valor Bruto
De preciações acu mu ladas

809 130,14

475343,73

809 130,14

475343,73
Saldo no fim do período 333786,4t 333786,4L
Total dos futuros pagamentos mínimos 49458,78 49458,78

Até um ano
De um a cinco anos

Valor das rendas pagas no período
Valor dos pagamentos como gasto do período

27 03L,4L
22427,37

6754,61
32,94

27 o3L,4L
22427,37

6754,6L
32,98

9.1. Decomposição das locações de acordo com o quadro seguinte:

Ano2O2L

Ano 2020

Descrição
Ativos Fixos

Tansíveis
TOTAT

Valor Bruto

De preci ações acu mu ladas

809 130,14

4/;5ffiL,35

809130,1_4

445 001,35

Saldo no fim do período 3ilt28,79 3ilt28,79
Total dos futuros pagamentos mínimos 56 213,39 56 213,39

Até um ano

De um a cinco anos

Valor das rendas pagas no período

Valor dos pagamentos como gasto do período

20333,25

35 880,14

I 990 s3

35,23

20333,25

35 880,14

8 990,53

35,23
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9.2. Resumo dos acordos de locação financeira de acordo com o quadro seguinte:

10. Financiamentos obtidos

10.1. Custos dos financiamentos obtidos capitalizados e reconhecidos em gastos, por tipo de

financiamento:

Ano 2021

Desqição

valor
contratual do
empréstimo/

Valor do empréstimo
Custos dos Íinanciamentos

obtidos anuais suportados
Custos dos

Íinanciamentos
nos gastosCorrente Não @rrente Total

Juros

Empréstimos genéricos

Conta Caucionada/Conta Dinamica

Empréstimos específ icos

Leasi ng

Total dos Empréstimos/ Contratos

45mo,m

45 000,m

80Íì ftìo,14

809 130,14

831Ít0,14

27 O?t,4r

27 037,41

27 03t,41

0,m

22427,37

22427,37

22427,37

0,00 0,00

0,00

32,98

32,98

32,98

0,m

0,00

3?',98

32,98

32,98

0,00

0,00

32,98

32,98

32,98

Ano 2020

11. I nvestimentos financeiros

Bem Ano Aquisição
Custo de
Âdúiii.ãô

Depreciações
Admulâdãs

quantia
êscÍiturada

valor em dívida

Piscinas Valseá 2M 809 130.14 475343,73 333786,41- 49 458,78

Toteis 8{X' 130,14 4753tt ,7t t3t78.4L 494*,78

Desaição

valor
@ntratual do
empréstimo/

valor do empréstimo
custos dos financiamentos

obtidos anuais suportados
Custos dos

íinanciamentos
nos gartosCorrente Não @rrente Total

luros

Empréstimos genéricos

Conta Caucionada/Conta Dinamica

Empréstimos específicos

Leasing

Total dos Empréstimos/ Contratos

45m0,ü)

45 000,m

8ür 1:n,14

809 130 14

8111$,14

mt33,25

20333,25

20r3t,25

0,m

:15 880,14

35 880,14

35 880,14

0,00 0,m

0,00

35,23

35,23

:|5,23

0,m

0,m

35,2t

35,23

t5,23

0,m

000

t5,23

35,23

t5,2!

Ano 2021

Descrição

TOTAT

202L 2020

Valor bruto no início do período

Saldo no início do período

Movimentos do período

Aumentos

Diminuições

Saldo no fim do período

693,57

693,57

833,93

'J,296,77

462,U

t8].,12

LBt,t2

512,45

918,39

4o.5,94

L527,50 693,57
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12.lnventários

12.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas:

Ano 2021

Descrição Mercadorias
Matérias primas

subs. e consumo
Total

lnventários inicíais

Compras

Reclassificação e regularização de inventários

lnventários finais

tr850,M

13123,63

21761,99

562,79

66344,55

(799,4sÌ.

'1.485,U

t2 473,23

79 468,18

(799,45)

23247,83

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 3212,W u622,05 6784,73

Ano 2020

l-2.2. Decomposição da rúbrica "lnventários":

13. Diferimentos

Descrição Mercadorias
MatéÍias primas

subs. e consumo
Total

lnventários iniciais

Compras

lnventários finais

14M4,24

1 000,92

17850,M

608,02

38362,71

562,79

14652,26

39 363,69

12413,23

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidãs 3L94,72 38408,00 4Lfi2,72

Descrição 3t-t2-202t 31-12-2020 Variação

valor 96

Me rcadorias

Subtotal

Matérias primas subs. e de consumo

Totais

2t761,99

2L76r,99

7485,U

11 850,44

118$,44

562,79

9 911,55

9 911,55

923,0s

83,6

83,6

164,O

2!247,83 L24L3,23 10 834,60 87,3

13.1. Divulgação dos elementos que constituem a rúbrica "Diferimentos"

Descrição 3t-t2-202t 3t-L2-2020
Variação

Valor %

Gastos a Reconhecer (SD)

Seguros

Outros

3 912,38

2190,27

1,722,LL

6293,L1

2t58,O7

4135,04

(2 380,73)

32,20

Q412,931

(37,831

1,49

(s8,3s)

Totais 39L2,38 6293,t1 (2 380,73) (94,69)
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14. Rédito

14.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme

quadro:

Descrição 2021, 2020
Variação

Valor otto

Venda de bens

Prestação de serviços

tL46L,22

716 099,58

I 168,15

464856,20

3293,07

251243,38

40,32

s40s
Totais 727 5ffi,8o 473024,35 2545t6,45 53,81

15.Subsídios e outros apoios de entidades públicas

L5.L. Natureza e extensão dos subsídios e outros apoios de entidades públicas reconhecidos

nas demonstrações financeiras e indicação de outras formas de apoio de que

diretamente se beneficiou.

Ano 2021

Ano 2020

Descrição

Subsídios de outras entidades Município

Castanheira de Pera Valor que falta
imputarVelor totãl

r+rilrrríeln
Valor imputado no

Subsídios ao investimento

Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

307 637,51

307 637,5t

307 637,51

160 000,00

25736,38

25736,8

25736,38

160 000,00

32 94ts9

32 945,59

32945,59

0,()0

Totais 467 637,5t 185 736,38 32 945,59

Descrição

Subsídios de outras entidades Município

Castanheira de Pera Valor que falta
imputarValor total

rtrihrrída
Valor imputado no

naríar{a

Subsídios ao investimento

Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

3ü637,5t

3O7 637,5r

307 637,5!

160 000,00

25736,4

25736,y

2s736,34

160 000,00

58 681,97

58 681,97

58 681,97

0,00

Totais 467 637,5t ï85736,4 58 681,97
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16. lmpostos e Contribuições

16.1. Divulgação dos seguintes componentes de gasto de imposto sobre o rendimento:

Descrição 202L 2020

l- Resultado antes de impostos
2 lmposto corrente
4 lmposto sobre o rendimento (4=2+3)

5 Tributaçõesautónomas

6 Taxa efetiva de imposto 10=+/r;

25286,34

1 137,08

113208
0,00

4/o

6 108,55

2339,76

2319,76

33,73

38%

16.2. lmposto diferido e corrente reconhecido nos resultados, conforme quadro seguinte:

Descrição 202L 2020

lmposto corrente do período 113208 2339,71

Total do imposto do período 1 137,08 2339,73

L6.3. Decomposição de Ativos e Passivos por impostos diferidos por tipo de diferença à data

do Balanço:

Descrição Total

Diferenças temporárias que originaram Ativos por impostos diferidos

Perdas p/ imparidade não aceites fiscalmente

SomaA

Valores refletidos no balanço

Ativos por impostos diferidos (Soma Ax 2I%l

2L699,il
2L6$,.,il

4556,92

L6.4. Decomposição dos saldos com o Estado, conforme quadro seguinte:

Descrição mzl 2020

saldos Saldos Saldos Saldos

IRC a Recuperar

Retençõs de I RS - Trabal ho dependente

Retençõs de I RS - Trabal ho i ndependente

IVA- AÍffuperar
Outros impostos

Contribuições para a Segurança Social

575,9?

18872,24

1 079,00

62,50

355,74

26L5.73

8230,24

9 955,07

97L,OO

62,50

90,03

7 699,78

Totais t94/'8.,t6 4t12,97 18 18131 I 823,31
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17. I nstru mentos financeiros

17.1. Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro

seguinte:

Ano 2021

Ano 20:10

L7.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Desúição Saldo inicial Reforço Reve6ão Utilização Saldo final

Dívidas a receber de clientes

Totais

19 261,81

ÍJ26118l 0,m 0,m 0,m

19261"8t

Ír 26L81

Desúição saldo inícial Reforço ReveEão Utilízação saldo final

Dívidas a receber de clientes

Totais

19 261,81

t926t,47 qm 0,ü, 0,00

19 26r"81

19 261,81

Desuição 2021 2020

Em mora:

Há mais de 24 meses

1926L,81

19261.,8r

19261,8t
19261,8t

Totais t926t,8t t926t,8t
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L7.3. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade,

rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Ano 2021

Descrição
Mensurados ao

custo

lmparidade

acumulada

quantia

escriturada

Ativos financeiros:

Clientes

Clientes c/c

Clientes de cobrança duvidosa

Outros créditos a receber

Outros ativos correntes

Passivos financeiros:

Fornecedores

Fornecedores c/c

Financiamentos obtidos

Locações Financeiras

Outros passivos correntes

Rendimentos e gastos de juros de:

Passivos financeiros

204d,9,80

rt87,99

19261.,81

12cn,6,14

10591,12

10 591-, L2

49458,78

49 458,78

52957,5L

32,98

19 261,81

t926r,8L

t1,87,99

11.87,99

0,00

t2006,\4

0,00

10 591,12

LO59L,r2

49458,78

49 458,78

52957,5L

32,98

Ano 2020

17.4. Decomposição da rubrica "Outros Créditos a Receber/'

Descrição
Mensurados ao

custo

lmparidade

acumulada

quantia

escriturada

Ativos financeiros:

Clientes

Clientes c/c

Clientes de cobrança duvidosa

Outros créditos a receber

Passivos financeiros:

Fornecedores

Fornecedores c/c

Financiamentos obtidos

Locações Financeiras

outros passivos corre ntes

Rendimentos e gastos de juros de:

Passivos financeiros

2t577,8!

2 316,00

t926]-,81

70&99

25670,95

25670,95

56 213,39

562L3,39

34 079,38

67,r3

19 261,81

1926r,81

2 316,00

2 316 00

0,00

708,99

25670,95

25 670,95

56 213,39

56 2L3,39

34 079,38

67,73

Des(Íição 2@t 2020
Variação obs.

Valor

Fornecedores c/c (saldo devedor)
Devedores p/ acréscimos de rendimentos

Outros acréscimos de rendimentos

2834,,@

9 L7ZO5

7@,99

0,m

2t25,to

9 77405

3,00

Totais 12ffi,L4 7899 17297,15 15,93
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17.5. Decomposição da rubrica "Outros passivos correntes"

18. Capitais Próprios

Descrição 202L 20m
Variação

Valor %

Remunerações a pagar

Fornecedores de lnvestimentos

Credores por acréscimos

Remunerações a liquidar - Encargos c/ férias

Outros acréscimos de gastos

Outros Credores

242,00

0,00

53662,22

33 940,91

19 72r,37

53,29

0,00

4 606,35

29tLL,98
27 472,50

1 639,48

361,05

242,W€
-4 606,35 €

24550,24€
5 468,41 €

18 081,83 €

-307,76 €

0,0

(1m,0)

u,3
23,5

1 102,9

(8s,2)

Totais 53 957,51 ao79,ta 19 87&13 58,3

18.1. Movimentos ocorridos no período nas rubricas de Capitais Próprios:

Ano 2021

Ano 2020

Descrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições Saldo Final

Capital subscÍito

Reservas legais

OutÍas reservas

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Resultado Líquido do Período

50 000,00

79 108,56

673 546,90

367 t47,97

376A.79

376,88

3 391,91

24149.26

25736,38

3768.79

s0 000,00

7945,44

676 93&81

3É.t445,59

24149,26

TOTAIS 1173ffi6,22 27 918,05 295É,L7 1172 mg10

Descrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições Saldo Final

Capital subscrito

Reservas legais

Outras reservas

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Resultado LQuido do Período

50 m0,00

54224,65

485 591,67

392 918,31

208 839,14

20 88191

187 955,23

3768,79

25736,34

208 839,14

50m0,00

79 108,56

673 546,90

367 t87,97

3768,79

TOTAIS 1t95573,n 2L2ffi7,9t 2:,Á.575,8 1t71ffi,22
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19. Fornecimentos e serviços externos

19.1. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos:

20.Gastos com o Pessoal

Descrição 202L 2020 Variação

Valor %

Conservação e reparação

Limpeza, higiene e conforto
Outros serviços

Publ icidade e propaganda

Trabal hos especial izados

Rendas e alugueres

Comissões

Comunicação

Eletricidade

Ferram. e utens. desg. rápido

Água

Honorários

Seguros

Combustí'veis

Artigos para oferta
Serviços bancários

Vigilância e segurança

Material de escritório
Subcontratação

Contencioso e notariado
DeslocaÇões e estadas

75626,4t

33 905,71

2298r,59

t7 772,98

1264L,2L

6975,69

6 33486

6255,40

6233,33

6034,37

5 655,31

5 605,00

4597,O7

2 905,06

24L5,L0

2076,52

L697,L8

476,48

467,L7

255,00

195,70

42410,02

22435,3L

8 160,84

9 882,83

LL693,L7

3il7,58
380L,42

7120,86

3 041,08

6708,24

1888,96

4525,50

4414,96

2490,33

300,00

L 480,56

5 095,68

2596,82

3!L,32

t26,58

148,36

33216,39

lL470,40
14820,75

7 890,15

948,04

3328,tL

2533,M
(865,46)

3192,25

(673,87Ì,

3 766,35

1_ 079,50

r82,Ll
4r4,73

27r5,t0
595,96

(3 398,50)

(2r2O,341

155,85

L28,42

47,34

78,3

5t,t
181,6

79,8

8,1

91,2

66,6

(12,21

105,0

(10,0)

799,4

23,9

4,L

L6,7

705,O

40,3

(66,71

(81,71

50,L

L01,5

31,9

Totais 22LL07,L4 t42280,,42 78826,72 55,4

20.1. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

Descrição

202L 2020

Ns médio de

oêssoas

Ne de horas

trebalhedas

Ne médio de

oessoas

Ne de horas

trabalhadas

Pessoas ao serviço da empresa

Pessoas remuneradas

Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário
Pessoas a tempo completo

Pessoas ao serviço da empresa por sexo

Masculino

Feminino

28

24

15

13

50791-

50791

29370

21427

24

24

t2
72

38743

38743

19570

L9173
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20.2. Gastos com o pessoal:

21. Outros gastos e outros rendimentos

Descrição 202L 2020
Variação

Valor %

Remunerações dos órgãos sociais

Re mune rações do pessoal

Encargos sobre as remunerações

Seguros de acidentes no trabalho
Outros gastos com o pessoal

(dos quais:formação)

35 525,63

319 805,11

80466,77

926,50

1 576 00

0,00

19 825,55

238696,M

60 516 60

2714,72

2 050 00

800,00

15 700,08

81- 108,67

19 950,17

(L788,22\

(474,ffi|
(800,00)

79,2

34,0

33,0

(6s,e)

(23,L|

(100,0)

Totais 438:n0,01 323 803,31 114496,70 57,1

21.1. Decomposição da rubrica "Outros gastos", conforme quadro seguinte:

21.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

Descrição 202L 2020
Variação

Valor %

lmpostos

Outros gastos e pe rdas

7 106,30

2780,6L

L0579,L4

4 600,81

3472,U€
r820,20€

(32,8)

(39,6)

Totais 9 886,91 15 179,95 5 293,04 € (34,9)

Descrição 202t 2020
Variação

Valor %

Rendi mentos suple mentares

Descontos de p.p. obtidos
Rend. e ganhos em inv. não fin.
Outros

0,00

42,30

7 900,00

27 277,38

120,28

76,25

750,00

33 315,90

-r20,28

-33,95

7 150,00

-6 038,s2

-100,00

-M,52

953,33

-18,L3

Totais 35 219,68 :,/.262,43 957,25 2,79
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22. Divulgações exigidas por diplomas legais

22.1. lnformação por atividade económica:

Ano 2021

Ano 2020

Descrição Promoção Turística Restauração Total

cAE 829!t0 cAE 56107

Venda de mercadorias

Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Mercadorias

Matérias primas, subsidiárias e de consumo
Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o pessoal

Remunerações

Outros gastos

Ativos fixos tangíveis
quantia escrituÍada lQuida final
Total das aquisições

tr46t,22
287 t87,87

t3123,63

189 716,39

3 212,08

3272,08

24

37O062,67

299 018,39

7tM4,28

767 L76,89

L56 6L7,72

0,00

r77 68,33
ffiw,ss
30 390,75

u622,05
4

6a237,v
56 3r.2,35

LL924,99

6894,M
7 022,72

tt46L,22
716 GXr,58

79W,tA
22OLO7,L4

67 834,13

32L2,8
@622,05

2A

438:m0,01

355 330,74

82969,27

77407L,33

t636/.o,M

Descrição Promoção Turística Restauração Total

cAE 82990 cAE 56107

Venda de mercadorias
Prestações de serviços

Compras

Fomecimentos e sewiços externos
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Mercadorias

Matérias primas, subsidiárias e de consumo
Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o pessoal

Remunerações

outros gastos

Ativos fixos tangíveis

Quantia escriturada líquida final
Total das aquisições

8 168,15

353 970,76

1(n0,92

1398L7,28

3194,72

3t94,72

2l
391 756,04

22325L,38

6528L,32

757 053,49

69 401,65

q00

110 88t'14
Íl,3362,77

863,L4

38 408,00

3

43 297,00

35270,6L

8 026,39

t3077,4L

0,00

8 168,15

464456,20

39 363,69

L422ffi,42

4t@2,72
3L94,72

38 408,00

24

435053,9
258 521,99

73307,7L

770 130,90

69 40t,65
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22.2. lnformação por mercado geográfico:

Ano 2021

Ano 2020

Descrição Mercados geográÍìcos Total

lnterno ComunitáÍio Externo

Vendas

Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos
Aquisições de ativos fixos tangíveis

I 168,15

4el 856,20

39 363,69

7287t3,33

69 401,65

13 56209

8 168,15

464 856,20

39 363,69

L42280,42

69 401,65

22.3. Outras divulgações exigidas por diploma legal

o Não foram concedidas quaisquer autorizações nos termos do Arte 397s do CSC

(Negócios entre os Administradores e a sociedade), pelo que nada há a indicar para

efeitos do ne 5, alínea e) do Arte 66e do CSC.

o Relativamente ao Arte 66s-A do CSC, devemos informar que:

- Não existem quaisquer operações, comerciais ou financeiras, não incluídas no

balanço;

- Os honorários faturados no período de 2O2L pelo Revisor Oficial de Contas

referem-se a Revisão Legalde Contas (2.975,00€).

23.Acontecimentos após a data do balanço

23.1. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Conselho de

Ad ministração em t2/04/2O22.

23.2. Acontecimentos após a data do balanço que não deram lugar a ajustamentos:

Não ocorreram quaisquer acontecimentos após a data do balanço que alterem o

conteúdo ou os valores destas Demonstrações Financeiras.

Conselho de Administração

Q.r &

Dêscrição Mercados Seográfi@! Ìotel

lnterno comunitário Externo

Ve ndas

PÍestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos
Aquisições de ativos fixos tangíveis

7t461,22

716 099,58

79 468,L8

2r8788,64

rot377,94
1 318,50

62262,50

Lt467,22

716 099,58

79 468,78

220LO7,74

1636Áp,44

O Contabilista Certificado

*6-
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Cffid,Ele&Asffi*tE,Lda
Socicd.d€ dê kffi ofi.i.È è CoG

lo.é CarEiÉ . Paulo sr.r . sá P*i6

npnrónro E PAREcER Do Rscm únlco

Ao Município de Castanheira de Pera,

No cumprimento da lei e do mandato que nos foi confiado, apresentamos o relatório anual sobre a

atividade fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o relatório de gestão e as demonstrações

financeiras apresentadas pelo Conselho de Administração da PRAZIúNDIA - Turismo e Ambiênte, E.M.,

referentes ao exercício de 2021.

Durante o exercício em apreciação, seguimos o evoluir da atividade da Empresa e com a regularidade e

extensão consideradas necessárias, procedemos à verificação do registo das suas transações, à análise

dos documentos de suporte, à leítura de atas e outros documentos e restantes procedimentos que

considerámos adequados face às normas relativas à fiscalização das sociedades comerciais.

Procedemos à emissão da certificação legal das contas, na qual é expressa uma opinião não modificada,

assim entendendo que as demonstações financeires apresentam de forma verdadeíra e apropriada, em

todos os aspetos materiais, a posição financeira em 31 de dezembro de 2021, o desempenho financeiro

e fluxos de caixa da Empresa relativos ao ano findo naquela data.

Analisámos o relatório de gestão apresentado pelo Conselho de Administração, verificando a sua

consistência com as demonstrações financeiras do exercício e concluindo que este apresenta os aspetos

principais da evolução dos negócios, do desempenho e da posição financeira da sociedade. Verificámos

também que a pÍoposta de aplicação dos resultados satisfaz os requisitos legais e estatutários.

Pelo exposto, é nosso entendimento que o relatório de gestão e as demonstrações financeiras do

exercício de ãOZL, bem como a respetiva pÍoposta de aplicação dos resultados, apresentada pelo

Conselho de AdministraÉo, reúnem as condições para a sua aprovação.

Concluímos com o nosso agradecimento ao Conselho de Administração e serviços da Empresa pela

colaboração prestada.

Leiria, 18 de abril de 2022

Fscal Úrurco
Cã|Ffa, El'a.z AAsffi*8, Lcra.
Representada por
Femando 5á Pereira
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cERTtFtcAçÃo LEGAL DAs coNTAs

REtÁTo soBRE A AUDlroRrA DAs DEMoNSTRAçõES FINANcEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de PRAZIúNDIA - Turismo e Ambiente, 8,M., (a
Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2021 (que evidencia um total de
1.290.139,118 euros e um total de capital próprio de 1.772.AL9,IO euros, incluindo um resultado líquido

de24.149,26 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no
capital próprio, a demonstração dos fluxos de caìxa e a demonstração dos resultados por funções relatìvas

ao ano fÌndo naquela data, e as notas anexas às demonstrações fìnanceiras que incluem um resumo das

políticas contabilísticas signifi cativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada,
em todos os aspetos materiais, a posição financeira de PRAZIúND]A -Turismo e Ambiente, E.M., em 31

de dezembro de2O2]-, e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela

data de acordo com a NoÍma Contabilística e de Relato Fínanceiro paÍa Pequenas Entidades adotada em

Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas lnternacionais de Auditoriã (lSA) e demais

normas e orientações técnicas e eticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor
pela euditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidadê nos termos da

lei e cumprimos os demais requisitos étícos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Ofìciais

de Contas.

Estamos convictos de que a provâ de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar

uma base para a nossa opinião.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonsrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- 
preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e aproprìada a

posição financeira e o desempenho financeiro da Enlidãde de acordo com a Norma Contabilística

e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades adotada em Portugal através do Sistema de

Normalização Contabilística;

- 
elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;
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- 
criação e manutenção de um sistemâ de controlo interno apropriado para permitir a preparação

de demonstrações financeiras isentas de distorções materiais devida a fraude ou erro;

- adoção de políticas e crítérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando

aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobÍe a continuidade das

atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrãções financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras

como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde

conste a nossa opÌnião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de

que uma auditoria executada de acordo com as l5A detetará sempre uma distorção material quando

exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou

conjuntamente, se possa razoavelmente esperaí que influenciem decisões económicas dos utilizadores

tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditorìa de acordo com as l5A, fazemos .iulgamentos profissionais e mantemos

ceticismo profissional durante a auditoria e também:

- 
ídentificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido

a fraude ou a erro, concebemos e exêcutãmos procedimentos de auditoria que respondam a esses

riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base

para a nossa opinião, O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do

que o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver

conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo

interno;

- 
obtemos uma compreensão do controlo interno relevânte para a auditoria com o objetivo de

conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não pãra

expressar uma opinião sobre a eficácìa do controlo interno da Entidade;

- 
avaliamos a adequação das políticas contabìlísticas usadas e a razoabilidade das estimativas

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

- 
concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto dã continuidade e,

com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com

acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas signifìcativas sobre a capacidade da

Entidade para dar continuidade às suas atividades.

Se concluirmos que existe uma incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatórìo

para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstraçôes financeiras ou. caso essas

divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. fu nossas conclusões são baseadas

na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições

futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;
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- 
avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo

as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as trensações e os

acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

- 
comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o

calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditorìa incluindo qualquer

deÍiciência sÌgnifìcativa de controlo interno identifìcado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da coerência da informação constante do relatório de

gestão com as demonstrações financeìras.

REIÁTO SOBRE OUTROS REQUISITOS TEGAIS E REGUTAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento ao artigo 451.e, n.e 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer

que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os reguisitos legaís e regulamentares aplicáveis

em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e,

tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais,

Leiria, 18 de abril de 2022

CffiaEfaz&Asffi,ffi,Lda
Representadâ por
Fêrnando Sá Pereira
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