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1. RELATORIO DE GESTÃO

L.l - Nota lntrodutória
O presente relatório é elaborado no cumprimento do estipulado na Lei n.s 5O/2O72 de 31

Agosto, nos termos do artigo 4).e, ne 1-, alínea d) bem como no disposto no artigo 11e, ne 1-,

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

atividade da empresa relativamente ao ano de 201-9, nas suas diversas áreas de atividade, bem

como assunção do alcançar de objetivos, mediante a estratégia que havia sido definida. Nesta

senda, além das normas de relato impostas são apresentados os elementos económico-

financeiros, entendidos como mais pertinentes, com o rigor e transparências exigidos.

lmporta ainda salientar que o mesmo é apresentado neste prazo, ou seja, mais tardiamente do

que o habitual (março), devido à pandemia COVID-19 e consequentes constrangimentos

sentidos pelas entidades envolvidas, caindo em termos de enquadramento legal a instituição

deste alargamento de prazo, no consubstanciado no art. 18.e do DL1,O-A/2O20.

1.2 - Atividades

O ano em análise, de 2019, revela-se como um ano de excelência naquilo que foram os

resultados da empresa, tendo a mesma concretizado o VN mais elevado da sua história, bem

como o maior índice de rendibilidade, consubstanciado no melhor resultado líquido de sempre.

Por seu turno, em termos de balanço e numa leitura mais patrimonial, com os resultados que já

vêm do ano anterior e com a concretização destes, a empresa revela uma forte solidez, naquilo

que são os diversos indicadores relacionados com liquidez, solvabilidade e estrutura de capital,

neste último caso, muito melhor tendo presente o aumento dos capitais próprios por

incorporação de resultados.

Mesmo com as condições climatéricas adversas que se fizeram sentir nos dois principais eventos

de cartaz concretizados - Praia das Rocas e Natal na Aldeia - conquistámos num trabalho de

equipa e conjunto, as metas a que nos propusemos na globalidade das áreas envolvidas, sejam

elas como exemplo a bilheteira da praia e o alojamento, sempre com a estreita colaboração de

todo o suporte administrativo, que possibilita um maior foco naquilo que podemos definir como

tarefas mais operacionais.

@
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Desta forma, internamente e externamente, a Prazilândia assume-se como uma empresa de

referência no seu sector e que graças aosteom skil/s que possuí tem conseguido nortear-se por

um profundo e grande sucesso, sem escurar em qualquer momento ou esquecer os desafios e

responsabilidade que tem.

Atendendo às suas funções, valências e responsabilidades, alcançaram-se resultados

quantitativos e qualitativos ímpares e positivamente históricos, na prestação dos diversos

serviços.

t.2.! - Praia das Rocas

A Praia das Rocas registou este ano um número de visitantes de 93.144, destacando-se como

meses com mais entradas face ao ano anterior, o de junho e setembro. Nesta senda importa

referir que as condições climatéricas, conforme acima referido, nomeadamente nos meses de

julho e agosto, não possibilitaram superar o número de entradas ao ano anterior. Apesar disso,

em termos de receita de bilheteira, fruto da estratégia definida em termos de posicionamento

consubstanciada no pricing praticado, possibilitou alcançarmos comparando até 2OL5,o melhor

ano. Os valores são:
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As atividades inseridas na praia, como slide, canoagem, escalada, insufláveis entre outras,

apresentaram uma receita de 31.91-8 euros.

Considerando o ano anteriormente apresentado, alcançamos o valor de 912.629 euros como

receita em termos de entrada na praia.

889.185 878 888 912 669

805 052

582 084

-@

1l

2015 I 016 2dl / 20t a )019

Para o sucesso destes números, contribuiu de forma decisiva o investimento realizado na

promoção da praia, desde os outdoors, publicidade em meios de comunicação social, sejam eles

regionais ou de âmbito nacional, a participação em feiras do sector e a prossecução das vendas

on-line com a sua consequente publicitação.

Por outro lado, fizeram-se investimentos na praia, como a sua pintura, manutenção de diversos

equipamentos, rebronding da marca e publicitação no espaço da nova imagem, com particular

atenção ao tratamento de água, que mereceu o melhor dos elogios dos frequentadores do

espaço, bem como a implementação de uma plataforma com 500 m2 que trouxe mais 45 lugares

de sombrinhas ao espaço e uma nova zona de lazer sobre a ribeira, que se traduziu num

investimento concretizado de 128 672 euros.
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I.2.2 - Bar/Restaurante

Ao nível das receitas da restauração, alcançamos uma receita de 240.391- euros traduzida na

satisfação de aproximadamente cinquenta e três mil pedidos dispersos pelas vários pontos de

venda, tendo-se assumido como preocupação e objetivo o tentar incutir um ticket money mais

elevado por cliente, em antecipação à estratégia definida no posicionamento e na perspetiva de

termos clientes, em número mais reduzido, mas com maior poder de compra, que obviamente

nos acarreta uma maior exigência, o que não foi alcançado.

Os preços foram revistos, ou seja, sofreram atualizações, bem como foi realizado um

investimento em aquisição de estruturas na praia (casas de madeira), publicidade no espaço

para informar os utentes, bem como em corporizar um push em termos de consumo.

Ao nível do produto, houve alguma diferenciação como por exemplo a apresentação de menus

infantis e vegetarianos, a venda de jornais e revistas, que neste último caso não se revelou como

negócio frutuoso, muito pelos moldes praticados e que merecerá reavaliação futuramente.

Ainda neste nível e em termos de menus, prosseguiu-se com a estratégia do ano anterior, de

simplificar-se a vertente do sef-service no sentido de oferecer menus de rápida conceção e

consumo

Assumindo que esta área assume uma particular importância, digamos como serviço auxiliar e

colaborativo no critério de serviço e satisfação de quem nos visita, futuramente deve merecer

uma maior atenção, embora no presente ano tal seja distinto face às regras que teremos de

cumprir e assegurar, em caso de abertura, por imposição legal face ao COVID-19.

L.2.3 - Villa Praia

Ao nível do alojamento, a capacidade instalada e operacional mantém-se igual à dos anos

anteriores, com L2 quartos.

Em termos de receita, em 2019 atingimos o valor mais elevado da empresa com 99.854 euros,

conforme apresentado no mapa comparativo abaixo:

-@
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De salientar que os meses com maior taxa de ocupação, foram agosto, julho e junho, aliás como

expectável e habitual, não tendo obtido qualquer reclamação registada, acerca do serviço.

Em mais um ano que não recorremos a qualquer outsourcing, conseguimos alcançar uma taxa

de ocupação bastante interessante, mesmo fora de época alta, para mais tendo a noção de que

no ano de 2O!7 e anteriores recorreu-se a outsourcing.

Nas atividades desenvolvidas fora do âmbito da época alta (balnear), sentimos bastantes

dificuldades em apresentar um pacote completo aos nossos clientes, hoje necessário por

exemplo quando tentamos atrair turistas em grupo, devido aos ployers nesta área localizados

no concelho terem demonstrado pouca abertura para abdicar por exemplo de dias de folga ou

alterar horários. Nesta senda, avaliamos que futuramente esta área deve ser olhada e avaliada

estrategicamente pela empresa, provavelmente na criação de uma polivalência interna que não

condicione a atração deste segmento de clientes.

A prossecução e negociação com os diversos parceiros com os quais concretizámos ofertas,

permitiu-nos em época baixa ter uma boa e qualificada procura na vertente do alojamento.

L.2.4 - Natal na Aldeia

Este evento que neste ano teve a terceira edição, foi mais uma vez organizado e custeado pela

nossa empresa. As condições climatéricas que se fizeram sentir em dezembro, aliás bem

expressas naquilo que sucedeu na praia com a sua inundação e alguns danos, levou a que num

ano em que partimos com um maior número de marcações comparativamente aos anos

anteriores, tenhamos vindo a assistir a sua consecutiva desmarcação pelas entidades envolvidas,

sejam elas ATL's ou escolas, ao avaliarem que pelas previsões meteorológicas não era praticável
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a sua visita. Neste ponto e para nosso agrado, importa referir que muitas das escolas

contactadas já tinham o nosso evento no seu calendário e procederem, em questão de dias, à

sua desmarcação.

Salientamos que a sua realização passou pela cooperação de diversas entidades, albergou um

leque de atividades, como a Casa e Oficina do Pai Natal, Exposição na Casa do Tempo, Pista de

Gelo, Comboio, lnsufláveis e Eventos Artísticos, Culturais e Sociais num período de 08 de

dezembro até ao último dia desse mês. Em nossa opinião, importa destacar três momentos

marcantes e diferenciadores: a sua abertura, a figura do Pai Natal, o contador de histórias Jorge

Serafim e a passagem de ano, que contou com o concerto dos Anjos e fogo de artificio.

Em termos de investimento, atendendo à estrutura montada e recursos alocados, este foi de

107.066 euros, tendo-se obtido uma receita de 8.362 euros, o que impulsiona um resultado

negativo de 98.704 euros.

Podemos contar com a visita de 358 crianças e 74 acompanhantes e vendemos 2.404 bilhetes

independentemente da sua tipologia, num ano em que tivemos entidades privadas da área da

restauração e similares do concelho a participar no evento e ao que nos apraz dizer aos dias de

hoje, o mesmo cumpriu com uma das missões confiadas à empresa de, além de dinamizar o

comércio local, incentivar a criação e atração de novos negócios, em concreto nesta área.

lmporta referir, que na passagem de ano tivemos a visita e permanência de centenas, para não

dízer milhares de pessoas, não havendo mais afluência por, apesar dos esforços realizados

pessoalmente pela administração em tempo útil aos diversos restaurantes e alojamentos

disponíveis, este repto não ter sido acolhido por boa parte dos players, que optaram por

encerrar portas num período em que seguramente teriam forte procura e receita.

1.2.5 - Ginásio

Este registou uma frequência de aproximadamente 105 utilizações anuais, o que conduziu a uma

receita de 2.562 euros.

O seu bom funcionamento tem sido condicionado por: o espaço onde se encontra inserido e

inevitável alteração do responsável técnico, em virtude de uma forte quebra de dinamismo e

frequência. No tocante ao espaço, ao longo do tempo temos insistido com o Município para nos

proporcionarem um novo, dos que atualmente detêm sem funcionalidade e que tenha uma

maior área, mais bem localizado e que possibilite um upgrode consubstanciado por exemplo em

área para aulas de grupo e balneários capazes, como nos dias de hoje se exige, para assim ser

decidido um eventualinvestimento em equipamento e redesenho do business model.

Página 9
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O campo de ténis, teve a aquisição de novas redes e definição de normas para uma maior

manutenção.

1.2.6 - Casa do Tempo

No ano de 2019, este espaço acolheu em termos de exposições:

Larns & LATINHAS, apoiada na paixão que as castanheirenses Paula Henriques e Manuela Tomás

têm pelo colecionismo, esta exposição permitiu ao público apreciar mais de 400 latas de metal

usadas para diferentes finalidades, nomeadamente latas de bolachas, chocolates, café, chá,

perfumes, produtos alimentares e muitas outras. Exposição com 429 Latas - 56 Latas de

Manuela Tomás + 373 Latas de Paula Henriques.

NADA MORRE, TuDo se TnansroRrun, foi o título atribuído por António Henriques à mostra de

escultura que apresentou na Casa do Tempo de 2 a 26 de fevereiro. Em exposição, este

pedroguense colocou destaque o seu gosto pela arte de trabalhar o ferro e mostrou ao público

um conjunto de esculturas criadas a partir do aproveitamento deste metal e de outas peças que,

aparentemente, já não tinham utilidade. Exposição com27 Esculturas.

Caruçrns os ColeçÃo, composta por cerca de mil exemplares de esferográficas de diferentes

formatos e tamanhos, esta exposição esteve patente na Casa do Tempo de 2 a 26 de março e

mostrou ao público uma parte da coleção que José Campos de Azevedo começou a desenvolver

a partir da década de 80. Exposição com 1002 canetas.

Lrruoas r HtsróRtns DE CAsrANHEtnn. tendo em atenção que cada terra tem as suas <estórias>, de

30 de março a 21 de abril, a Casa do Tempo trouxe a público uma exposição alusiva às lendas,

contos, ditados populares e outras histórias que fazem parte da tradição oral do concelho de

Castanheira de Pera e as quais espera que continuem a passar de geração em geração. Exposição

com 17 Quadros.

25 os Asnll- ls DE MAlo: o vIRAR or urua pÁe rruA NA HtsróRlA, no âmbito das comemorações do 45e

Aniversário da Revolução de abril, a Casa do Tempo e a Biblioteca Municipal de Castanheira de

Pera trouxeram a público uma exposição relacionada com a imprensa periódica de 1974.

lnaugurada no dia 25 de Abril, a exposição ficou patente na sala de exposições temporárias da

Casa do Tempo até 28 de maio, de modo a que os visitantes pudessem ver o que foi publicado

nas primeiras páginas dos jornais nacionais durante a Revolução que ficaria para sempre na
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história de Portugal. Exposição com 25 Quadros + 20 Livros da autoria de José Saramago e de

Sophia de Mello Breyner.

A Cnlnruça sos o OLHaR or EounRoo Te rxnnn PrNTo, foi a exposição que esteve patente ao público

de L a 30 de junho e que permitiu à Casa do Tempo assinalar o Dia Mundial da Criança. Mestre

na arte de fotografar o quotidiano das suas gentes, Eduardo Teixeira Pinto foi considerando um

dos melhores fotógrafos a nível nacional e, entre a vasta coleção que deixou, encontram-se estas

27 imagens a preto e branco que evocam a vivacidade e ingenuidade de quem ainda está a

descobrir o mundo e que testemunham a realidade de Portugal nos anos 50, 60 e 70. Exposição

com27 Fotografias a preto e branco.

ISMOS. foi o título escolhido pelo Agrupamento de Escolas de Pedrógão Grande para a exposição

que desenvolveram sobre os diferentes movimentos da arte moderna. A exposição esteve

patente na Casa do Tempo de 4 a 30 de julho e permitiu ao público apreciar um conjunto de

pinturas executadas pelos alunos do 9s Ano e inspiradas na obra de artistas ligados ao Cubismo,

no Expressionismo, no Surrealismo, no Dadaísmo e outras correntes artísticas. Exposição com

23 Quadros.

JosÉ Sanaruaco - 90 Anos, apresentada na Casa do Tempo de 4 a 30 de julho, a exposição

pertencente à Fundação José Saramago trouxe a Castanheira de Pera um conjunto de nove

retratos feitos por diferentes artistas e vários textos dedicados ao escritor, à sua obra e vida.

Exposição com 19 Rol-Up.

REclctAR coM ARTE, apresentada na Casa do Tempo de 3 a 31 de agosto, esta exposição teve por

base o trabalho que a castanheirense Regina de Carvalho tem desenvolvido ao longo dos últimos

dois anos com recurso a material reciclado. Para a maioria das pessoas existem objetos que

depois de usados são vistos como algo que já não serve mais mas, para Regina de Carvalho as

garrafas de vidro, os frascos, os tecidos, o plástico, o fio, o papel (etc.) estão longe de serem

considerados <lixo> porque constituem a <matéria-prima> da sua arte e permitem-lhe criar

várias peças de carácter decorativo e utilitário. Exposição com 85 Garrafas/Frascos e outras

Peças decoradas.

HenÁlotca AurÁneurcn. em colaboração com o castanheirense Jorge Anjos, de 7 a 30 de

setembro, a Casa do Tempo teve patente na sala de exposições temporárias uma coleção alusiva

à heráldica autárquica, a qual permitiu ver algumas centenas de galhardetes, emblemas,

medalhas e pins com a representação dos brasões de várias Cidades, Vilas e Freguesias de

@
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Portugal. Exposição com 974 objetos: 324 medalhas, galhardetes e bandeirolas + 440 emblemas

+ 203 Pins + 4 Porta-chaves + 3 quadros.

Mnor 8y..., de5 a27 de outubro, o destaque da Casa do Tempo passou por apresentar ao público

uma exposição coletiva de pintura e fotografia protagonizada por nove artistas estrangeirosque

se encontram a residir na Região do Pinhal lnterior e por expor 35 obras criadas a partir de

diferentes temáticas, estilos e técnicas. Exposição com 35 obras: 31 pinturas + 4 fotografias.

Posrets. entre 1 de novembro e L de dezembro, a Casa do Tempo teve patente ao público cerca

de 400 postais que fazem parte da extensa coleção que Fernanda Paula tem vindo a colecionar

desde a sua adolescência. A sua coleção de postais inclui exemplares já com algumas décadas e

abrange as mais diversas temáticas, pelo que na exposição foi possível apreciar postais com

paisagens, com flores, com animais, com desenhos animados, com publicidade, com artistas de

cinema ou dedicados a algumas cidades e vilas de Portugal, com destaque para o distrito de

Leria. Exposição com 408 Postais.

Cnnprús coM ATTtruDe, título atribuído à exposição que a Escola Dr. Bissaya Barreto apresentou

na Casa do Tempo de 1- de novembro a 1de dezembro e, através da qual, mostrou 54 Chapéus

executados no âmbito da atividade de sensibilização sobre os Cuidados Paliativos Pediátricos.

Exposição com 54 Chapéus.

Cteeou o NATAL, de 8 de dezembro de 2019 a 6 de janeiro de 2O2O, foi altura da Casa do Tempo

receber uma exposição dedicada à quadra natalícia e de mostrar ao público várias árvores e

decorações de natal elaboradas pela comunidade local, nomeadamente os 20 Castanheirenses

que a título individual ou em representação de empresas e instituições aceitaram o desafio de

participar nesta mostra coletiva. Exposição com 63 trabalhos.

O número de visitantes totalizou 2.836, tendo como principais meses em termos de visitas os

de janeiro, julho, agosto e dezembro.

A sua abertura, salvo devidas exceções de força maior, foi salvaguardada todos os dias do ano

no seu horário de funcionamento.

Salientamos, que na globalidade não existiu investimento em recursos alheios em termos das

exposições apresentadas e patenteadas, atendendo ao número expetável de visitas.

PâginaL2
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I.2.7 - O Museu do Lagar do Corga

Durante o ano em análise, este espaço teve, pelas suas características estruturais, acessível ao

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

época balnear. Excluindo despesas correntes, não existiu durante este período, investimento e

receita a assinalar.

7.2.8 - Piscinas do Valseá

Este espaço, do qual prossegue com a amortização do leasing contraído ao BPl, serviu de local

de armazenagem de material e ferramentas utilizadas nas diversas áreas da empresa. O mesmo

a nosso ver e tecnicamente, não poderá desempenhar futuramente a utilidade de piscina devido

a questões técnicas que conduziram ao seu encerramento, devendo analisar-se, naquilo que

possa ser uma clara estratégia que conduza a autonomia financeira da empresa, avaliar a

possibilidade de direcionar o mesmo, com algum investimento alavancado por fundos europeus,

para uma das áreas que demonstra carência no concelho, nomeadamente o alojamento de low-

cost.

L.2.9 - Promoção Turística e de Atividades Culturais e Desportivas

Em termos da promoção turística foram concretizados com enorme êxito, dois destacados

eventos: Praia das Rocas e Natal na Aldeia.

Os mesmo comportaram uma série de atividades que procuram atrair turistas e visitantes, bem

como proporcionar-lhe a melhor das experiências de forma a visitarem-nos por muitas mais

vezes futuramente.

Além destes, tivemos no carnaval uma associação de cães que escolheu o nosso concelho para

realizar o seu encontro anual, de quatro dias, que contou com diversas atividades, muitas das

quais abertas ao público.

Depois tivemos durante todo o ano, diversos pacotes em oferta e promoção nos nossos

parceiros, os quais contemplam o alojamento e algum tipo de atividade como o cannyoning.

Noutro fim-de-semana prolongado, no 25 de abril, tivemos pela primeira vez o nosso alojamento

completo com turistas estrangeiros (franceses) que vieram visitar o nosso concelho e o fizeram

@
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pela promoção concretizada com uma agência de viagens no destino, no âmbito da

internacionalização que avaliamos ser importante prosseguir nos próximos anos.

Encetámos atividades relacionadas com a natureza e consolidámos, aqui por ter alguma ligação

à "figura" do Quelhas, que para aqueles que estejam menos atentos tem uma forte ligação à

história à Ribeira do Quelhas, bem como aos Poços da Neve (neveiro), com o objetivo de servir

de elo de promoção.

A bilheteira, com a prossecução da BOL, conseguiu a passos largos consolidar a promoção e

agilizar o processo de check-in nos nossos eventos (Praia das Rocas e Natal na Aldeia), bem como

crescer e fortalecer o relacionamento que temos com os pontos de venda (agentes), dentro e

fora do concelho.

Em termos desportivos, mais concretamente por meio de patrocínio (aquisição de

equipamentos), estivemos fortemente ativos na parceria com o Sport de Castanheira de Pera e

Benfica e nos eventos Rally de lnverno 2019, que passou a ter o nome da Praia das Rocas com

maior número de passagens em Castanheira de Pera, e do sétimo sprint enduro Praia das Rocas.

2 - Análise Económico-Financeira

O volume de negócios atingiu o valor de LO27.118 euros, o que comparando com o ano anterior

se traduz num aumenïo de SYo, ou seja, 48.374 euros.

O EBITDA regista um acréscimo de 152.589 euros comparativamente ao ano anterior, tendo a

componente de gastos globalmente apresentado uma redução, como o CMVMC e os gastos com

pessoal. Os FSE devido ao maior investimento feito no evento Natal na Aldeia, apresentaram

uma subida, pensada e amadurecida, pelo desempenho que a empresa apresentava.

Denotamos um maior nível de depreciações pelos investimentos realizados e uma redução dos

encargos financeiros, alcançando-se um resultado líquido de 208.839 euros, ou seja, 5L%

superior ao do ano anterior.

'@
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71 Venda de mercadorias
kaía das bcas
%ma 7
72 kestação de Serviços
Èaia das Rocas

Ginásio
Outros
fuma 2
%ma a+2

495 42a €
99 As4 e
2562€

72 073 €
7 009 977 €
7 027 178 €

462 344 €
79 0s4 €
7497€

78 905 €
962 204 €
978 743 e

787 673 €
a7 327 €

3633€
3656€

aa2 229 e
499 664 €

260/0
3 5o/o

- 360/-

Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

2.1 RESULTADOS

O volume de negócios do ano de 2019 atingiu o montante L027.!I8 euros, face aos 978.743

euros do ano anterior, conforme discriminado no quadro seguinte:

@u

77 207 €
77 207 €

76 540 €
76sOe

77 440 e
77 440 €

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

5o/o

Vdlot (euros)

2079

entre
Valor (euros)

201 7

Valor (euos)Vdlor (euros)
2019 e 2018

ao

Bilhetes

venda de Mercadorias
Nuguer de equipamentos
Atividades

Restaurante e Quiosques
9ma

533 788 €
17 201 €
89 331 €
31 918 €

240 391 €.

912 629 €

4s2 248 €
17 440 €
65 226 €
23 771 €

246 367 €

805 052 e

501 705 e
16 540 €
69 483 €
42 683 €

248 478 €

828 888 €'

60/o

4o/o

29o/o

- 25o/o

-3o/o

4o/o

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

de Pera, no montante total de 160.000 euros (idêntico ao ano anterior) que se distribui pelos

segu intes Contratos-Progra ma :

Para a Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga: 47.295 euros;

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

eu ros;

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 20L9.

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

imputação dos subsídios ao investimento, na ordem dos 25.980 euros.
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Lrl5t()5

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

(hstos
61- CMVMC 87 545 97 533 € 173 941 € - 7 00/o

62- FSE
63- Gastos com o fèssoal
64- Gastos Èprec iaÇões Mortizações
65 - Ímparidade de divìdas a receber (perdas)
67 - Flovisões (aumentos)
68- Outros &stos e FErdas
69 - Castos e Fbrdas Financiamento

9ma

244 9s2 €
453 497 €
113 094 €

21 699,64 €
44 53O,OO €

79 230 €
974 €

703549€

25s 126 €
492 729 €
114 475 €

o€
o€

17 519 €
1933€

1 000 123 €

322 116
435 056
133 7s6

409
70 326

349
949 557

7 30/o

-4o/o
7 Bo/ô

- 99o/o
- 460/o
-6 20/o

-4ô/o

2.2 BALANçO

Investimentos

Actiros Fixos Tangír,eis

Edif. Outras Construções

Equipamento Básico

Equipamento Administratiw
Outros Atiws Fixos Tangír,eis

Atitos intangÍr,eis

Programas de computador

$ma

7960€
91 815 €

8827€
18 535 €

1 535€

728 672 €

O valor total dos investimentos foi de 128.672 euros, destacando-se:

Plataforma sobrelevada amovível (74.900€)

Espreguiçadeiras e colchões (8.298€)

Chapéus de palha para a Praia das Rocas (4.982€)

Em termos de balanço, registamos um decréscimo de 6.L76 euros nos ativos fixos tangíveis,

fruto das depreciações do exercício realizadas. Ao nível do ativo corrente, em concreto na

componente da liquidez, registou-se um acréscimo significativo, com a caixa e depósitos

bancários a registar o valor de 528.041 euros. O capital próprio, fruto da incorporação do

resultado apresenta uma ligeira subida.

vâlor (e.lros)

2019

Valor (euros)

201a

Varìação entre
2O19 e 2O1A
o/o

Rubr'ìca va lor ( eLrros )

201 7

Rubrica Valor (euros)
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Os fornecedores e outras dívidas a pagar apresentam um ligeiro acréscimo, devido ao

investimento concretizado no Natal da Aldeia, e pago no início do presente ano, conforme

condições acordadas.

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

dívida em 39.358 euros.

3- Aplicação de Resultados

Propomos que o lucro obtido no período, no montante de 208.839,1-4 euros seja aplicado do

seguinte modo:

@

e Reservas Legais:

o Reservas para fins sociais:

20.883,9L euros

187.955,23 euros

208.839,L4 euros

4 - Expetativas Futuras

Entre o momento em que aprovámos e demos a conhecer o nosso orçamento para este ano de

2O2O e a data deste relatório, houve e persiste um acontecimento que em particular marca uma

diferença abismal, para aquilo que projetámos e o que avaliamos vir a suceder.

A pandemia mundial do COVID-19, para a qual ainda não é conhecido um tratamento eficaz,

conduziu a um período de meses de inatividade, bem como de confinamento com a

consequente desaceleração económica e a revisão de todas as estimativas que anteriormente

se tinham realizado.

A juntar a isto, no que ao sector do turismo e ao que este em particular diz respeito, assistimos

a um longo tempo, devido à avaliação que ia sendo feita da evolução da doença sem definição

de legislação e regras de funcionamento para este período que atravessamos e que se avizinha

longo, para mais quando alguns especialistas cada vez mais reforçam a forte possibilidade de

uma segunda vaga desta pandemia.

Betrt sabelrtos que coÍn os corrstrangimentos que existem em viajar, poderá aparecer uma maior

dinâmica turística no que a internamente diz respeito, mas também antecipamos de igualforma,
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que pela recessão que se avizinha, consequente desemprego e foco do capital disponível em

bens de primeira necessidade e poupança, haverá claros reflexos na atividade deste sector.

Preocupa-nos francamente a abertura da praia, em duas vertentes: no que à saúde pública diz

respeito e à gestão que tenha de ser concretizada. Em caso de abertura, com a restrição de

lotação que haverá, necessidade de mais pessoas para o controlo e limpeza necessária, bem

como o investimento a realizar naquilo a que diz respeito à proteção individual dos nossos

colaboradores, deparar-nos-emos com grandes obstáculos a ultrapassar. Aliás, reflexo disso é

assistirmos a alguns concorrentes que este ano decidiram não abrir portas.

Se a isto associarmos a instabilidade a que algum tempo temos assistido, traduzida numa falta

de senso e estratégia comum e partilhada que defenda cabalmente o interesse coletivo naquilo

a que o turismo diz respeito, mais preocupados estamos.

No entanto, apesar da forte quebra que antecipamos em termos de receitas e consequente

rentabilidade, sejam as mesmas de bilheteira, restauraçãofbar, alojamento, ginásio e demais

atividades e eventos onde exista possibilidade, primeiramente legal, da sua concretização,

avaliamos que renovando o espirito de equipa que temos mantido e de enorme polivalência

funcional, conseguiremos na medida do possível equilibrar, as expetativas que recaem sobre

nós.

É nesse propósito, com enorme sentido de responsabilidade e dinamismo, bem patente na

postura que temos demonstrado, norteados por um grande foco em detrimento do

protagonismo que alguns intervenientes ambicionam, que avaliamos ter a empresa preparada,

com a devida sinergia com o Município, para superar com êxito as dificuldades que seguramente

lhe serão colocadas.

@
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5 - Notas Finais

O ano em análise, de 2019, foiextremamente positivo, pois a empresa apresentou um excelente

desempenho nas vertentes económica e financeira, traduzida no VN obtido bem como no

resultado líquido, possibilitando o investimento realizado e que havia sido projetado,

principalmente o da plataforma.

Assumimos, aliás como anteriormente o já tínhamos referido, que a alteração estratégica

preconizada nomeadamente ao nível da praia, como qualquer uma que se trace, trazia consigo

riscos que impulsionavam uma grande atenção e acompanhamento.

FelÍzmente, por todo o profissionalismo, rigor, entrega e abnegação de toda a equipa,

independentemente do seu nível hierárquico, conseguimos alcançar os objetivos propostos.

lmporta referir, que ao dia de hoje o seu alcance pode parecer de relativa facilidade, no entanto

não o foi, poís partiu de um trabalho contínuo ao longo do ano nas diversas áreas de negócio da

empresa e com particular detalhe naquilo que diz respeito a promoção, sempre pensada e

idealizada ao pormenor, para como tudo o realizado, ser consistente no caminho traçado.

Houve um particular detalhe ao nível de serviço prestado ao cliente, independentemente da

área de negócio, ficando tal facto demonstrado e materializado com um total de 3 reclamações

na praia, contrabalançando com três elogios no respetivo livro, o que mais uma vez não tem

comparação com anos anteriores.

Por outro lado, tivemos várias atividades bem materializadas e cimentadas, com um forte

crescimento de investimento no Natal na Aldeia, alcançado pela libertação de meios conseguida

na época balnear.

Seguramente que existe muito mais a realizar e a concretizar na senda do sucesso, para mais

atendendo aos particulares desafios que para este ano se anteveem.

Noutro sentido, numa esfera mais local foram concretizados diversos investimentos para atrair

visitantes e desta forma auxiliar o comércio local na obtenção de maior número de clientes e

receita, o que como referimos anteriormente, nos parece algumas das vezes mal percecionado

por alguns dos estabelecimentos, por encerraram precisamente nestes períodos.

Constatamos que a empresa no objetivo de projeção do concelho, deu mais um passo na sua

consolidação nas mais diversas vertentes, como a económica, financeira e da sua notoriedade,

n
@
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que hoje lhe permite granjear um relacionamento comercial e negocial muito diferente do

passado, à vista e consubstanciado nos números apresentados.

Por fim, assinalamos que se colocaram diversos desafios, nomeadamente ao nível dos recursos

humanos que exigirão decisões isentas, transparente e rigorosas, as quais antevemos deverem

decorrer este ano, de forma a haver uma equipa plenamente capaz, a trabalhar no mesmo

sentido, à mesma velocidade e claramente identificada com a cultura organizacional da

empresa.

6 - Agradecimentos

O nosso agradecimento ao acionista pela colaboração prestada, bem como pela confiança

e apoio manifestados, em sintonia com as competências e valências da nossa empresa e

alinhamento estratégico conjunto das partes.

Aos stokeholders, pois a eles seguramente se deve muito do nosso crescimento e

desenvolvimento das nossas atÍvidades, manifestamos o nosso profundo reconhecimento.

Aos nossos colaboradores, permanentes e sazonais, apresentamos um sentido

agradecimento, deixando uma mensagem particular pelo profissionalismo e dedicação

demonstrados, os quais permitiram alcançar os excelentes resultados históricos ora

apresentados.

Aos elementos da Assembleia-Geral e Fiscal Único, agradecemos o acompanhamento e

todo o apoio demonstrado e consubstanciado.

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

exercício económico findo.

Castanheira de Pera, 23 de junho de 2020

o coNsELHo DE ADMTNTSTRAçÃO

Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis - Presidente

A.rxcnürâ t\a'd.'cs
Dr.e. Alexand Rodrigues Martins
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ANEXO AO RELATóRIO DE GESTÃO

1l Refação das participações no capital da sociedade (art. 27e dos Estatutos da

Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.Ml.

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

de Castanheira de Pera.

2l Constituição do CONSELHO DE ADMINISTRAçÃO.

z.Ll - De oLl oIl2019 a 3Ll t2l2o1r9

Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis

Dr.e. Alexandra Rodrigues Martins

3l FTSCAL ÚrUtCO

- Presidente

- Vogal

LCA - LEAL, CARREIRA & ASSOCIADOS SROC LDA, representado pelo sócio

Fenando Jorge de Sá Pereira - R.O.C.

Castanheira de Pera, 23 de junho de 2020

O Conselho de Administração

'7,b- (1n,.4 V/^n él"y
Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis - Presidente

flLxqnduo Rooo'qrs \o"t *
Dr.a. Alexandra Rodrigues Martins - Vogal
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RUBRICAS Notas
DATAS

31t12t2019 31t12t2014
ATIVO

Ativo não corronte
Atiws fixos tangí€is 7.1 a3a 322,64 a,44 498,64
Atircs intangí€is 6. 1 1 064,25 76,53

Outros atiws fi nanceiros 11 141.12 171.90
Atircs por impostos diÍeridos 1 4.3 4 566,92 4 566,92

Atavo Corre nte
a44 134,97 449 313,99

lnEntários 132 '14 6'52,26 17 924,14
Clientes

Estado e outros entes públicos
í 9.3 2 224,16 4 041.20
14.4 24 501,33 5 149,13

Outros créditos a receber 19 3 13 6'15,'t4 3 747,51
Dibrimentos 14 216'4,97 2 277,24
Atircs não corentês detidos para €nda a 33 104.93 33 104,93
Caixa e dêpósitos bancários 4.1 524 O41,40 412 506',57

Totel do âtivo

cAPlrAL PRóPRto E pAsstvo

cAPrrAL PRóPRro

6ía 3()4,í9 474 79í),76
1 462 447-16 1 32A 10,4,76

Capital s ubscrito 5;2O 50 000,oo 50 000 00
ReseMS legais 20 5A 224,65 4A O47,34
Outras reseMs
Ajustamentos/ Outras €riações no capital próprao

Rêsultado liquido do período

lnteresses que não controlam

Total do Capit l Próprio

PASSIVO
Paslvo não corrente

20 445 591.67
392 91a,3'l

393 995,47
41A 49a,6120

946 734,63 91í) 941,42

2(,4 439,í4 101 773,11

1 196 673,77 1 í)12 714,93

P roúsões 16 o,oo 44 530,OO
Financiamentos obtidos ío 1 3A 211 .51 o,oo

Pasivo corrente
Fomecedores

3A 211-41 44 53(),OO

í 9.3 91 55í.51 90 434,62
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos 14.4 33 422.26 22 170,13
Financiamentos obtidos 9;1o 26 992 41 104 561,54

Outras Díüdas a pagar 19 3 76 695,70 53 693,49

Total do pasÊivo
Total do aapatal próprio e do pâslvo

22a 661,A4 270 A69,42
266 473,39 3í6 349,42

1 4ê2 447,1ê 1 32A 1()4,76

Prazilândia, Turisrno e Ambiente - E-M.
C, Social 50.OOO€
NtF 506 579 794
C.N.de Cãstanheira de Èra

BALANçO em 3í dê Dêzêmbro de 2Oí9

de AdministraçãoO(A) Contabilista (a) o
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M
C. Social 50.000€

NIF 506 579 794

C.N.de Castanheira de Pêra

DEMONSTRAçÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 31 de Dezembro de 20í9

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
PERIODOS

2019 2018

Vendas e seruiços prestados 15 I 027 117,37 978743,46

SubsÍdios à exploração 17 160 000,00 160 000,00

Custo das mercadorias wndidas e das matérias consumidas 13.í (87 543,60) (97 532,83)

Fornecimentos e seniços extemos 21 (322 116,08) (284 952,28)

Gastos com o pessoal 22.2 (435 056,04) (453 496,63)

ProüsÕes (aumentos/reduções) 16 34 620,99 (44 530,00)

lmparidade de investimentos náo deprec./amortiz. (perdas/relersóes) 12 0,00 (21 6e9,64)

Outros rendimentos 23.2 31 980,60 2878s,92

Outros gastos 23.1 (10 326,27\ (19 229,55)

Resultado anbs de depreciaç., gasü financ. e impostos (EBITDA)

Gastos/ rerersões de depreciação e de amortização 6.1:7.1

398 676,97 246 088,45

(133 756,05) (113 093,86)

Resultado operacional (antes gastos financ. e impo$os) (EBIT) 264920,92 132 994,59

Juros e gastos similares suportados 10
(348,75) (914,17\

Resultado antes de imposÍos (EBT)

lmposto sobre o rendimento do perÍodo
18.2

264 572,17 132080,42

(55 733,03) (30 307,31)

Resultado líquido do periodo 208 839,í4 101 773,11

Contabilista Certifi cado O Conselho de Administraçãoo(A)

c

(a)

@
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

C. Social 50.000€

NtF 506 579 794

C.N.de CaslanheiÍa de PêÍa

DEMoNSTRAÇÃo DE FLUxos DE cArxA

Período findo em 3í de Dezembro de 2019

RUBRICAS NOTAS
PERIODOS

20í9 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes 1 211 561.98 1 176 661,84
Pagamentos a fomecedores -456 888,71 -533 548,1 1

Pagamentos ao pessoal 439 826,45 -438 958,1 I
Caixa gerada pelas operaçôes

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento
314 846,82
-38 581,93

204 155,55
-23 579.57

Oulros recebimentos / paOamentos -'t26 641.20 -5 402,01
Fluxos de caixa das atividades operacionais ('l)

Fluxos de caixa das atividades de invesÉimento
Pagamentos Íespeitantes a:
Atilos fxos tangíleis

149 623,69 174 773,97

-151 767.12 -14 411,82
Atiros intang'neis -2 014,22 -116,85
ln\estimentos fi nanceiros -1 464,69 -1 236,03
Outros ati\os
Recebimentos píovenientes de:
Atiros fixos tangÍleis
Atilos intanqíleis
ln\estimentos fi nanceiros

lnrestimentos fi nanceiros 863,58 2124,88
Subsídios ao inwstimento
Juros e rendimentos similares
Diüdendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das alividades de financiamento
Recebimentos provenientes de
Financiamentos obtidos

-15/382,45 -13 639,82

Realizações de capital e de outros intrumentos de capital próprio

Cobertura de prejuizos

Doações

Outras operações de financiamento 160 000.00 160 000,00
Pagamentos respeitantes a
Financiamentos obtidos -39 357,69 -56 161 ,47
Juros e gastos similares -348,72 -914,17
Diúdendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

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

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no Íim do período

4.1

4.1

120 293.59 102 924,36

115 534,83 264 058,51

412 506,57 148 448,06
528 041,40 412 506,57

O(A) Contabilista O Conselho de Administração

"<-'ì^yl
(a)

@
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.
C. Social 50.000€

NtF 506 579 794

C.N.de Câstânheira de Fêra

DEMoNSTRAçÃO tNDtvtDUAL DAS ALTERAçÕES No CAPITAL PRÔPRlo No PERioDo oE 20'18

O Conselho

Total do capital
PÌóprio

937 232.27

0,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(26 290.45)

(26 290,45)

101 773,11

75 4A2,66

0,00

o,oo

0,oo

0,00

0,00

o,oo

1012714.93

0,00

0,00

eos

Capital (quotas)
prôprias

legais
Oulras Resultados

lransfados
Outras

capital próprao

Resultâdo
lÍquido do Total

subscrito

937 232.27

(26 290.45)

(26 290.45)

101 773,1'l

75 442,66

0,00

1012714,93

84 765,45

(44 765,45)

(84 765,45)

101 773.11

75 442,66

0,00

'lo1 773.11

445 189,06

(26 290.45)

(26 290,45)

o,o0

41 I 898.61

o,oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 706,96

76 288,91

76 244,91

o,o0

393 995,87

39 570,80

a 476,54

a 476,54

o,oo

48 047,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,oo

0,00

0,oo

0,00

50 000.00

0,00

0,00

50 000,00

NOTASDEScRTÇÃo

posrcÃo ro rricto oo pnlooo oe zorz 1

4s1srAçSes r{o PERiooo

Prireira adoção de novo ref erencial
contabilístico

Alterações de politioas contabilbticas

DrÍer€nças de conve6ão de demonstrâçÕes

Reâliaçáo do excedent€ de íevaloriução de âlivos
Íarcs lângÍveis e intanglveis

Excêdentes de revaloriação ds âtivos Íixos langlvéis
e rntanglv€is ê respetivas variaçóes

Ajustarentos por irpostos diÍeÍidos

Outras alteÍações reconhecidas no capital
próprio

Subtotal 2

RESULÍAD LíaltDo Do PBÍooo 3

RESULTAOO INTÉRAL E2+3

opRAçÕEs ccnt DETENToRES tEcAPlrAL
lrcpdoo

SubscriçÕes dê capitâl

Subscrições de prérios de erissão

Ostribuições

Fhtradas para cobertura de Perdas

Outras operações

Subtotal 5

PostçÃo No FrM Do PBio@ E2oí7 6=1+2+3+5

O(A) Contabilista (a)

@ò

Adrinistração
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C. Social 50.000€
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DEMONSTRAçÂO DAS ALTERAçOES NO CAPITAL PROPRIO NO PER|ODO DE 2019

Total do Capiial
Próprio

1012714,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(25 980,30)

(25 e80,30)

208 839,14

182 858.84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 195 573,77

lnleresses que
não controlam

0,00

0,00

0,00

aos

Total

1 012714.93

0,00

(25 980.30)

(25 980,30)

20a a39,14

182 858,84

0,00

1 '195 573,77

Resultado
llquido do
perlodo

10'l 773.'l'l

(1O't 773,'t1)

(1O'l 773,11)

208 839,14

182 858,84

0,00

204 839,14

Outrâs
variações no
capital próprio

418 898,61

(25 980,30)

(25 980,30)

0,00

392I't8,31

o,00

o,00

0,00

0,00

Resultados
transilâdos

0,00

0,00

0,00

0,00

Outras

393 995,87

91 595,80

91 s95,80

0,00

485 591.67

Reservas
legâis

4A O47,34

'lo 177.31

10 177,31

0,00

58 224.65

Prémios de
emissão

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(quotas)
própdas

0,00

0,00

0,00

0,00

Capital
subcrilo

50 000,00

0,00

0,00

50 000,00

NIOTASDEscRçÃo

PostçÃo r{o rNcro oo PtioDo DE2oí8 6

^t-1grAçÕEs 
ro pniooo

Plireiía adoção de novo rêf erencial
contabilístico

Alterações de politicas contabilísticas

DiÍerençâs de co nversão de demonstrações
Íinanceira3

Realiação do excedente de revaloriËçâo de alivos
fixos tanglveis e intanglveis

Excedenles de revaloÍiação de ativos Íixos tanglveis
e intanglveis e respetivâs variações

Ajustarentos por irpostos diíeridos

odras afteraçoes reconn€cloas no captral
oÍóorio

Subtotal 7

RESULTAF LiQuÚ F PR|ODo a

RESIJLTADO INTEGRAL 9=7+8

OPERAçÕES COM DËTEÌ{TORES DÉ CAPITAL
No PBioDo

Subscriçôes de capital

Subscriçôes de préÍrios de erissâo

Dstribuições

EntÍadas para cobertura de PeÍdas

outras operaçôes

Subtotel 10

postçÃot€FtM@PBioDoE2oí8 It=6+7+8+10

O Conselho de AdministraçãoO(A) Contabilista (a)

@
Pâgina26



-,t,
Prazilândia Turismo e Ambiente, EM

Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

oaaorsrnaçÃo oos RESULTADoS poR FUNçÕES

Período findo em 3í dê Dêzembro dê 20í9

REIDITFITOS EGASTOS

Vendas e senìços prestados..

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

PÍomoçto

Tuúte Act

í4 634,67

íí3 950,96

0,00

-6

Fomecimentos e senìços extemos...

SubcontraÌos

ÌÍabalhG bpecialEad6

RrblEdade e ftopaganda

V0ilâncâ e SeguÍança

HonoÍári6

Comsõ6

Comeryaçáo e Reparaçáo

Sefljç6 Bancáíi6

FeÍrarentas e Uensilios

Livr6 e hcurentaçáo TécnEa

ÀbteÍhlde bcfitório

Altgos parâ OfeÍta

Eleclíicdade

CoÍò6tiveÈ

Água

Èslocaçóes e Ëtadas

Rerúas e Aluguer6

CorunEação

Segurc

Conlenci6o e Mleíiado

Despmas de Reprseniação

LiÍpPa l-ilgiene e Coníodo

outros Seryiç6

Gastos com o pessoa|................

lmpaíidade de díüdas a recebeÍ (perdas/re\ersões)......................

37-1

-3

-8

-97

-437

.492.

.,1

-1

Proüsóes (aumentos/reduções)..

lmpaÍidade de in\estimentos não depÍeciá\eis/amoÍtÌzáleis (peÍdas/Íe\ersões)...................

Outros Íendimentos e ganhos....................

Outros gastos e peídas....

antes de depreciaçõeq gados de Íinenciamento e impo$os

de depÍeciaçáo e de amo{tização....

operacional (antes de gaÉos de financiamento e impodos)

e gastos similaíes supoÍlados....

antesde impodos

sobÍe o rendimento do periodo.

do

,

-627

-111 437

-97 034,08

0,00

í4 986,42

0,00

3 128,11

-51U,78

í07 928,96

-3712,47

-111 671,44

-í49,20

-111 820,64

-111

@

Pstqüs

Azul

I 0í2 482,70

4lil,M
{7 543,60

-30í 738,46

0,00

1S 537,24

0,00

28 85í,05

-5 163,80

/l87 4í9,85

359 629,6í

-í98,58

359 43í,03

-55 í75,70

304 255,33

-127

-1

-í83

14

,2

-u
-2 695.91

,13231

-81

-467

-7

-3 070,

-1

-2 809.03

-5 737

-9

-36 301

-7 307

-943,06

-4 6ô3,21

Cag do

Tempo

0,00

41 295,00

0,00

-36 283,5í

0,00

9t,32

0,00

1,43

-27,70

4 í02,33

2 422,27

-0,97

2421,30

-557,33

í 863,97

-n.

-4.07

Jl

.882,

-1,71

-2.91

.0,

ÌOTAL

1 027 117,37

í60 000,00

{7 543,60

-322 íí6,08

3í 980,60

-10 326,27

398 676,97

-133 212,77

265 464,20

-3,18,75

265 íí5,45

.55 733,03

209 382,42

34

.3

.1

721

.34 719,

.3

í3
í26,m

435

.2

.11

.40

í
íí

-337

.9 787

.7

4
n

í18
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ANEXO

31de dezembro de 2019

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de dezembro de 2019,

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, EM

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

Endereço eletrónico: prazila ndia @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.L. ReferencialContabilístico

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 lnternacional Accounting

Stondords Board (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
do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os montantes recebidos e
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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 legalque assumam.

2.7. Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 3L de dezembro de 2019 são

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

dezembro de 201-8.

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 financeiras.

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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2.10. Adoção pela primeira vez da NCRF-PE - divulgação transitória:

Com a publicação do Decreto-Lei ns 98/201-5, verificou-se a alteração dos limites previstos para

as diferentes categorias de entidades. Por opção, nas contas de 2016 foi utilizado o Sistema de

Normalização Contabilística (SNC), com todas as normas que o integram, mas em 2OL7 a

empresa passou a adotar o Sistema de Normalização Contabilística para as Pequenas Empresas

(NCRF-PE).

Em termos comparativos, não foi alterada a posição financeira nem o desempenho da entidade,

nem se verificaram diferenças no capital próprio.

3. Principaispolíticascontabilísticas

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 funcional e 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 25/2OO9, coincidentes com os

períodos de vida útil estimada e que são os seguintes:

Descrição Anos de vida

Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equi pamento de transporte
Equi pame nto ad mi nistrativo
Outros ativos fixos tangiveis

20-40

8-12

8

4-20

2-L6

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

registados como gastos do período em que ocorrem.
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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

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. lnvestimentos financeiros

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 2I% 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 tenham havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso

inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das círcunstâncias,

os prazos são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de

201.6 a 2019 poderão ainda estar sujeitas a revisão.
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3.6. lnventários

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

utilizado o "custo médio ponderado" 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 receber" não têm implícitos juros e são registadas

ao custo, deduzido de eventuais perdas por imparidade.

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".

3.1-0. 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.

3.1-l-. Fornecedores e Outros passivos correntes

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

custo.

3.12. Financiamentos bancários

Os empréstimos são registados ao custo. Os encargos financeiros são registados na

demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.
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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.

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

inícialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na

demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e

amortizações dos ativos subsidiados.
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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,

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.r. Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa

e em depósitos bancários:

Ano 2019

Contas Saldo lnicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa

Depósitos à ordem

180,66

4t2.325,9t

1..rr7.651.,69

1.4L3.977,55

1,rt7.325,02

r..298.709,39

507,33

527.534,07

Total caixa e depósitos bancários 4t2.ffi,57 2.531.569,24 2.4L6.03/.,41 528.(nLlm

Ano 2018

4.2. Outras informações:

Contas Saldo lnicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa

Depósitos à ordem

1.1s410

t47.293,96

1.087.08s,09

1.430.677,95

1.088.0s&s3

1.165.646,00

180,66

4I2.325,9L

Total caixa e depósitos bancários 1t18.t148,06 2.5t7.763,U 2.2s?.7U,s3 412.ffi,s7

Descrição 2019 2018

Recebimentos provenientes de:

Subsídios à exploração 160.000,00 160.000,m
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5. Partes relacionadas

5.L. Entidades que participam no capital da empresa:

NIF

Denominação

Sede (País)

Capital social detido

Direitos de voto

Data de início da participa$o

É a entidade controladora final?

506 731 324

de Castanheira de Pera

Portugal

50 000,00€

1m,00'6

17-0S2003

S

Municipio

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:

Ano 2019

Ano 2018

Natureza
Município

Castanheira
de Pêra

VATOR DAS TRANSACÕES

Subsídios à Exploração

Fornecimento e Serviços Externos

160.000,00

L.720,76

Natureza
Município

Castanheira
de Pêra

SATDOS PENDENTES

Conta de fornecedores 50,91

VALOR DAS TRANSACõES

Subsídios à Exploração

Fornecimentos e Serviços Externos

160.000,00

1.345,90
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6. Ativos intangíveis

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

Ano 2019

Ano 2018

Descrição

Conta 443
Programas de
computador

Conta 444
Propriedade

lndustrial
TOTAT

Vida útil definida

Valor bruto no início do período

Amortizações acumul adas

Saldo no início do período

Variações no período

Total dos ãumentos

Aquisições em 1a mão

Total das diminuições

Amortizacões do período

7 454,97

7 382,44

76,53

1 535,00

1 535,00

543,28

1M8,29

7448,29

o,()o

or(D

0,00

o,oo

0,00

8907,26

8 830,73

76,53

153t0O

1 53s,00

O,0O

543,24

Saldo no fim do período 1 068,25 o,oo 1 068,25

Garantias de passivos/titularidade restringida

Valor bruto no fim do período

Amortizações acumuladas no fim do período

8993,97

7 925,72

L448,29

L444,29

0,00

70442,26

9374,01

Descrição

Conta 443
Programas de
computador

conta 444
Propriedade

lndustrial
TOTAT

Vida útil definida

Valor bruto no início do período

Amortizações acumuladas

Saldo no início do período

Variações no período

Total dos aumentos

Aquisições em 1q mão

Total das diminuições

Amortizacões do período

7 363,97

7 300,63

63,Y

95,0O

95,00

81,81

81,81

L448,29

7448,29

0,0O

0,(x)

0,00

0,(x)

0,00

88t2,26

8748,92

63,y

95,0O

95,00

81,81

81,81

Saldo no fim do oeríodo 76,53 O,(x) 76,53

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

7 458,97

7 382,44

r448,29
1M8,29

0,00

8907,26
8 830,73
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7. Ativos fixos tangíveis

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

Ano 2019

8. Ativos não correntes detidos para venda

Desíiíio

Conta431

TeÍrenose

Conta 432

Edificios e out.

Conta433

Equipâmento

Conia 4!4

Equipâmenlo

Coila435

Equipamento

Conta437

0utrosAtivos
Conta453

AFIem flr5o
ÍoTAt

Valor bruto no ìnírio do período

Depreciações acumuladas no ìnício do período

lmparidades acumuladas no início

Saldo no início do período

Variações no pedodo

Aumentos do peÍíodo

Aquisições em ln mão

Diminuições do peíodo

Depreciações do período

280.515,65

0,m

280.515,55

0,00

0,m

8i1.943,51

538,863,01

333.$0,Í)

7.960,00

7.960,00

44.466,61

44.466,6t

872,0i5,59

660.113,59

211.902,m

91.715,$

9i.715,19

77.ffl,4

17.687,M

24.750,00

24.N3,65

0,m

0,m

346,15

346,35

346,35

33.146,73

26.592,38

8.826s9

8.826,s9

5.791,93

5.791,93

6.5S4,35

36.876,67

24.n6,88

18.s3103

18.s3103

4.920,4

4.920,M

12.$9,79

21.69'.,64

0,m

21.699,64

0,m

0,m

0,m

2.140.947,19

1.274.749,51

2t.699,U

844.498,64

u7,036,81

127.035,81

13'3.U2,n

133.2n,n

Saldo no Íim do período 280.515,55 296.573,89 225.98,75 0,m 9.589,01 2s.71438 0,m 83&322,68

Valor bruto no Íim do per'rodo

Depreciações acumuladas no fim do período 0,q)

280.515,65 879.S3,51

583.329,62

963,730,i8

737.801,03

24.750,00

24.7s0,m

41.973,t2

32.384,31

55.411,70

29.697,32

0,(x)

0,m

2.246.28r',,96

I.qt.962,28

Desrido

Conta 431

Íeííenos g

Re. Ndilrâi(

Conla432

tdificios e 0üt.

Conta 433

Equipamento

M(nn

Conta434

Equipamento

Conta 435

tquipamento

Âdminirtííih

Conta437

0!trosAtivos
Conta 453

ÂFTem oÍso
ÍoÌAt

Valor bruto no inÍcio do período

Deprecìações acumuladas no início do período

Saldo no início do período

Variações no pedodo

Aumentosdo período

Aquisições em 1e mão

Diminuições do pedodo

Depreciações do período

Perdas por ímparìdade

280.515,65

0,m

280.515,65

0,ü)

0,ül

87t.%3,5r

495.192,40

376.751,11

0,(x)

43.570,61

43.670,61

866.71&98

602.087,12

264.631,86

5.296,61

s.296,61

5&026,47

58.026,47

24.750,ffi

23.2t6,t5

1.533,85

0,m

1.1S/,Í)

1.187,50

27.899,73

72.363,76

5.536,57

5.247,m

5.247,n

4.n9,22

4.219,12

35.389,50

18.87&63

16.510,87

1.487,17

7.8t,77

5.898,25

s.89&2s

21.699,64

2L69J.,U

0,m

21.699,64

21.699,64

2.128.917,01

7.161.737,46

967.179,55

12.030,78

12.030,78

134.711,69

113,012,05

21.699,64

Saldo nofim do período 280.515,65 333.$0,Í) 211.902,m 3it5,35 6.554,35 u.099,79 0,$ 8//.'4s.,il

Valor bruto no fim do perÍodo

Depreciações acumuladas no fim do período 0,m

280.51s,6s 87r.943,51

538.863,m

872.0r5,59

660.113,s9

24.7$,00

24.403,65

33.!15,73

26.592,38

36.116,67

24.n6,8

0,m

0m

2.119.2r4,$

t.214.749,5r

Encontra-se registado nesta rubrica o terreno em Castanheira de Pêra, artigo R-2L77L,

disponível para venda.

Ano 2019

L Valor Bruto no início do período

4 Saldo no início do período

6 Saldo no fim do período

33 104,93

33104,93

33104,93

33104,93

33104,93

Descrição Outros ANCDV TOTAT
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9. Locações

9.L. Decomposição das locações de acordo com o quadro seguinte:

Ano 2019

Ano 2018

Até um ano

De um a cinco anos

Valor das rendas pagas no período

Valor dos pagamentos como gasto do
período

L04 561,58

0,00

56161,47

9!2,74

1_04 561_,58

0,00

56 L61,,47

9L2,74

9.2. Resumo dos acordos de locação financeira de acordo com o quadro seguinte

Descrição
Ativos Fixos

Tansíveis
TOTAL

Valor Bruto

De preci ações acumu ladas

809 130,14

4L4659,97

809 130,14

4r4658,97
7

Saldo no fim do período 194471,17 39447t,L7
Total dos futuros pagamentos mínimos 65203,92 65203,92

Até um ano

De um a cinco anos

Valor das rendas pagas no período

Valor dos pagamentos como gasto do período

26992,4r
382L1,5L

39 357,66

348,75

26992,4r

382LL,5L

39 357,66

348,75

/
7

7

Descrição
Ativos Fixos

Tangíveis
TOTAT

Valor Bruto

Depreciações acum uladas

809 130,14

384 316,59

809 L30,L4

384 316,59

Saldo no fim do período 4248L3,55 4248t3,55

Total dos futuros pagamentos mínimos 104 561,58 104 561,58

Bem Ano Aquisição
Custo de

Aquisido

Depreciaçoes

Aomuladas

Quantia

escriturada
Valor em dívida

PiscinasValseá 2m4 809.130,14 414,6s&97 394.47t,r1 65.203,92

Totais 809.lCI14 414658,97 394,47r,17 65.203,92
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10. Financiamentos obtidos

L0.1. Custos dos financiamentos obtidos capitalizados e reconhecidos em gastos, por

tipo de financiamento:

Ano 2019

Desição

Valor
contratual do
empréstimo/

6ntrâtô

Valor do empréstimo
Custos dos íinanciamentos

obtidos anuais suportados
Custos dos

financiamentos

nos gastosCorrente Não @rrente Total
Juros

Empréstimos genéricos

Conta Caucionada/Conta Di namica

Empréstimos específ icos

Leasing

Total dos Empréstimos/ ContÍatos

45.m0,00

45.000,00

sD.130,14

809.130,14

831.130,14

26.El.2,4t

26.992,41

26.92,41

0,00

38.211s1

38.2Lr,51

:ì8.211,51

0,00 0,00

000

w,75
348,75

:,48,7s

0,00

0,00

:!48,75

348.,75

w,75

0,00

0,00

w,75
348.,7s

:t48,75

Ano 2018

Desição

Valor

@ntratual do

empréstimo/
contrato

Valor do empréstimo
Custos dos fi nanciamentos

obtidos anuais suportados
Custos dos

fìnanciamentos

nos gaslosCorrente Não 6rrente Total
,uros

Empréstimos genéricos

Conta Caucionada/Conta Dinamica

Êmpréstimos específicos

Leasing

Total dos Empréstimos/ Contratos

45.m0,m

45.000,00

8{x).130,14

809.130,14

8vt.130,14

104.561,58

104.561,58

104.56r,58

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,m

0,00

912,74

972,74

9t2,74

0,m

0,00

91474

9L2,74

9L2,74

0,00

0,00

9t2,74

912,74

9t2,74

11. lnvestimentos financeiros

Ano 2019

Descrição

TOTAT

2019 2018

Valor bruto no início do período

Saldo no início do período

Movimentos do período

Aumentos

Diminuições

Saldo no fim do período

7

77L,90

t7!,90

9,22

1 300,31
'J,291,@

to75,t2

LO75,t2

(9O3,221

722r,66

(2L24,881

LgL,t2 t7t,9o
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12. Imparidade de Ativos

Descrição
Perdas imparidade
reconhecidas em

resultados

Total das reversões
de perdas por

imparidade

Ativos individuais
lnvestimentos em curso

Totais

21,699,U 2L699,U
2t699,U 21599,U

Ano 2018

13. lnventários

13.1. Quadro de apuramento do custo das mercadorias vendidas e das matérias

consumidas:

Ano 2019

Descrição Mercadorias
Matérias primas

subs. e consumo
Total

lnventários iniciais

Compras

Reclassificação e regu lari zação de i nve ntári os

lnventários finais

77.608,4r

7.r72,O3

74.0M,24

3r5,77

77.099,65

608,02

17.924,18

u.277,68

0,00

14.652,26

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 10.736,2O 76.807,4 87.543,6i0

Ano 2018

13.2. Decomposição da rúbrica "lnventários"

Descrição Mercadorias
Matérias primas

subs. e consumo
Total

lnventários iniciais

Compras

Reclassif icação e regu I arização de i nve ntários

lnventários finais

L8.866,64

8.756,00

17.608,4'J,

1.439,56

86.462,88

(68,07)

3r5,77

20.306,20

95.218,88

(68,07)

17.924,18

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas !0.0L4,23 87.518,60 97.532,83

Desqição 3l-12-2019 ?t-12-20la Variação

Vâlor %

Mercadorias

Subtotal

Matérias primas subs. e de consumo

Totais

74044,24

T40l4.,A

608,02

77 ffi4,4r

17 694,4L

3L5,77

(3 s6o)

(3 s6o)

292

(zo,2l

(20,2)

92,6

L4652,26 L7 920,L8 (3 268) (18,21
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14. Diferimentos

1
-(.{

@ò
14.1. Divulgação dos elementos que constítuem a rúbrica "Diferimentos"

Descrição 3t--12-2019 3t--12-201a
Variação

valor

Gastos a Reconhecer (SD)
Segu ros
Outros

2L6,8,97
1 953,Aa

215.09

2277,24
2 050,43

226,4A

(t@,271
(96,9s)
( 11.32)

(4,7s1
(4,73)
(s.oo)

Totais 21,6a',97 2277,24 ('.Íta,27l (L4,4al

15. Rédito

15'L' Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período,

conforme uadro

16. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

1,6.1.. Saldos à data do balanço e movimentos do perído de cada classe de provisão,

conforme quadro seguinte:

Ano 2()19

Descrição Processos judiciaas
em curso Total

Saldo no início do período
variações no período
Aumentos do período
Diminuiç:õês do pêríodo
Utilizações
Revers ões

Saldo no fim do período

4453o.,OO
44 530,OO

o,oo
AtL SltO,tXt

9 500,oo
35 030,OO

o,oo

4453o,(n
44530,OO

o,oo
2t453(),m

9 500,oo
35 030,OO

o,m

No ano de 2019 foi desreconhecida parte da provisão que tinha sido criada em 201-8

para Processos Judiciais, relativa a uma acção movida pelo antigo administrador da

Prazilandia onde este reclamava pagamentos de salários e despesas de representação

em falta no montante global de 44.530€. A parte utilizada dessa Provisão foi de 9.500€

relativa ao valor que a Prazilandia, por acordo judicial alcançado, teve de pagar.

O montante inscrito na rubrica Provisões (aumentos/reversões) para alem dos 35.030€

referidos no paragrafo anterior (diferença de valores descritos) é negativamente

influenciado por uma provisão constituída neste exercício, no montante de 409,01€

relacionada com as diferenças de tesouraria (depósitos) verificadas nos "caixas" do

Bar/Quiosque do Bar da Praia com oscilação em ambos os sentidos.

Variação
Descrição 2o'-9 2()18 Valor v"

Venda de bens
Prestação de servicos

a7 200,56
L 009 916,41

L6539,A7
962203,59

660,69
47 7L3,22

3,99
4,96

Totais LO27 Lt7,37 974743,46 44373,9L 4,94
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Ano 2018

Saldo no início do período

Variações no período

Aumentos do período

Constituição

Saldo no fim do período

44 530,00

44 530,00

44 530,00

44 530,00

0,00

44 530,00

44 530,00

44 530,00

44 530,00

17. Subsídios e outros apoios de entidades públicas

LT.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 2019

Descríção

Subsídios de outras entidades Município

Castanheira de Pera Valor que falta
imputarValor total

atrihrrídn
Valor imputado no

ncríado

Subsídios ao investimento

Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

n7.637,5L

ïJ7.637,5r

307.637,s!

160.000,00

25.980,30

25.980 30

2s.980,30

160.000,00

u.4L8,3L

84.41&31

0,00

Totais 467.637,5L 185.980,30 84.41&31

Ano 2018

Processos judiciais

em curso
Descrição Total

Descrição

Subsídios de outras entidades Município

Castanheira de Pera Valor que falta
imputarvalor total

aÌrÍhrrídn
Valor imputado no

naríndo

Subsídios ao investimento

Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

3O7.637,5t

T7.637,5L

307.637,5I

160.000,00

26.29O,45

26.290,45

26.290,4s

160.000,00

110.398,61

110.398,61

110.398,61

0,00

Totais 467.637,5L 186.290,45 110.398,61
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18. lmpostos e Contribuições

1-8.L. Divulgação dos seguintes componentes de gasto de imposto sobre o

rendimento:

Descrição 2019 2018

L Resultado antes de impostos

2 lmposto corrente

3 lmposto diferido

4 lmposto sobre o rendimento (4=2+3)

5 ïributaçõesautónomas

6 Taxaefetivadeimposto(6=4/1)

264.572,17

55.733,03

55.733,03

T06,7L

2L%

132.080,42

34.874,23

-4.566,92

n.3íJ73t
2L3,5L

Ët%

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

Descrição 2019 2018

lmposto conente do período 55.733,03 30.307,31

Total do imposto do período 55.733,03 30.30231

18.3. Decomposição de Ativos e Passivos por impostos diferidos por tipo de diferença à data do

Balanço:

Descrição 2019 20t3

Diferenças temporárias que originaram Ativos por impostos difeÍidos

Perdas p/ imparidade não aceites fiscalmente

Soma A

Valores refletidos no balanço

Ativos por impostos diferidos (Soma A x 21%)

21.699.U

0,00 2t.@9,4

0,00 4.556,92

18.4. Decomposição dos saldos com o Estado, conforme quadro seguinte

Contâ

Descrição 2019 2018

Saldos Saldos Saldos Saldos

2416

2411

2421

2422

2437

244

245

IRC a Pagãr

IRC a Reupsar

Retençõ6 de IRS 'Tíabalho depsdentê

Retençõs de IRS - Tíabalho independste

IVA - A íecupeíaí

Outros impostG

Contíibuicõs para a Seurance Social

24.501,33

22.&5,23

1.365,m

605,m

1.060,51

7.546 4)

4.980,09

169,@

5.69,23

872,ú
4m,99

71.#2,57
3.860 34

Totais 24.$,33 &t.422,16 5.149,1:t 22170,13
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19. lnstrumentos financeiros

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

seguinte:

Ano 2019

Dessição Saldo inicial Reforço ReveEão Utilização Saldo final

Dívidas a receber de clientes

Totais

L9267,81

19 261,81 0,m 0,m 0,m

19 261,81

19 261,81

Ano 2018

Dessição saldo inicial Reforço ReveFão Utilização Saldo final

Dívidas a receber de clientes

Totais

t9267,47

19 261,81 0,m 0,00 0,00

7926t,4L

19 26r"81

19.2. Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa

Descrição 2019 20t8

Em mora:

Há mais de 24 meses

t926t,8t
19261,8L

t926t,8t
19 261,81

Totais t926t,8t 1926t,81

L9.3. Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade,

rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Ano 2019

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 obtídos

Locações tinanceiras

Outros passivos correntes

Rendimentos e gastos de juros de

Passivos financeiros

2185,97

2224,16

1926r,81

13 615,14

91 551,51

91 551,51,

65203,92

6s203,92

76695,70

348,75

1926t,81

19261.,8L

2224,16

2224,L6

0,00

1.3 615,14

0,00

91 551,51

91 551-,51

65203,92

65203,92

76695,70

348,75
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Ano 2018

L9.4. Decomposição da rubrica " Outros Créditos a Recebef

l-9.5. DecomposÍção da rubrica " Outros passivos correntes"

20. Capitais Próprios

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

2334.3,Ot

4081,20

L926]-,81

3747,57

7

904y,62

90434,62

1()4561"58

104 561-,58

53 693,49

9t2,74

19 261,81

L926t,8L

4 081,20

408r,20

0,00

3747,5r

0,00

904v,62

90434,62

104 561,58

104 561,58

53 693,49

912,74

Dêssição 2019 2018
Variação obs.

valor %

Fornecedores c/c (saldo devedor)
Outros Devedores

73377,21

297,93

3ffi,70
!16,81

9777
1s1

71

0,0 a)

Totais 13 51114 3747,51 9 868 2,6

Desqição 2019 2018
variação

obs.
valor %

clientes (saldo credor)
Remuneraçóes a pagar

Fornecedores de lnvestimentos
Credores por acréscimos

Remunerações a liquidar - Encargos c/ férias
Outros acréscimos de gastos

Outros Credores

514,44

747,M
4 447,47

70543,75

30 49400
40 051,1.5

748.,30

9 190,30

67,22

43 938,43

26297,39

7764'L,U
497,54

{8 676)

680

4Mt
26 60s

4 195

22470
25L

194,41

1 011,3

1m,0

60,6

16,0

127,O

50,4

a)

b)

Totais 76 994,38 s3 69149 23 3{t1 41,4

2O.I. Movimentos ocorridos no período nas rubricas de Capitais Próprios:

Ano 2019

Conte Descrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições saldo Final

51

551

552

57+59

818

Capital subscrito

Reseruas legais

Outras reservas

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Resultãdo Líquido do Período

50.mo,m

8.M7,v
393.99s,87

418.898,61

LOt.773.tt

10.12,31

91.s95,80

208.839.14

2s.980,30

to1.773,LL

50.(m,m

s8.2246s

48s.591,67

392.918,31

2@.839.14

TOTAIS 1.Or2.7t4.9f 310.612-25 xrl_7s1.Ll t-lgs-s7l-Tt
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Ano 2018

21. Fornecimentos e serviços externos

Conta Descrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições Saldo Final

51

5s1

552

57+59

818

Capital subscrito

Reseruas legais

Outras reseruas

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Resultado Líquido do Período

50.0@,m

39.s70,80

317.706,96

44s.189,06

u.765,4s

8.476,54

76.28a,9L

70t.773,77

26.2n,4s

8À,7Ês.45

50.m,m

4.@7,34

393.99s,87

418.898,61

707-773.11

TOTAIS 927.2i2-27 186.5:t8.56 111.055.90 tot2.7t4,9t

zL.t. Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos:

Contas
Descrição 2019 2018 Variação

Valor %

621

6222

622t
6277

6223

6224

6226

6233

6225

6228

6237

6234

6242

6247

6253

6238

6243

6248

6251

6232

6262

6252

626L

6258

Outros serviços

Publ icidade e propaganda

Limpeza, higiene e conforto

Conservação e reparação

Trabalhos especializados

Ferram. e utens. desg. rápido
Honorários

Rendas e alugueres

Comunicação

Eletricidade

Outros materiais

Seguros

Combustíveis

Serviços bancários

Subcontratação

Material de escritório

Comissões

Água

Contencioso e notariado
Vigilância e segurança

Artigos para oferta

Deslocações e estadas

Livros e documentação técnica
Despesas de representaÇão

1L3.753,87

40.398,52

36.301,43

34.749,7r

t7.721,n
13.892,93

11.110 00

9.787,54

7.936,58

7.4t9,90

4.992,W

4.246,55

3.734,54

3.L52,42

2.U6,62

2.48,3,92

2.LL3,O7

1.580,95

L.465,82

t.262,32

902,89

33200

126,20

73.1L5,29

22.877,8L

38.404,48

61.608,63

20.500,02

15.485,23

5.982,50

3.918,83

8.449,29

s.6342s

4.986,50

3.915,19

2.757,07

2.803,28

325,35

3.345,04

2.652,36

1.345,90

L.136,00

4.727,06

35,00

686,80

51,65

208,75

rc.639

L7.521

( 2.103)

(26.8ss)

(2.77s\
( 1. se2)

5.128

5.869

(s13)

7.786

6

331

977

349

2.321

(861)

(s3e)

235

330

(3.46s)

868

(3so)

75

(20s)

55,6

76,6

(s,s)

(43,6)

(13,6)

( 10,3)

85,7

r4g,g
(6,1)

3L,7

0,1

8,5

35,5

t2,5

7t3,5

lzs,7l
(20,3)

17,5

29,0

(73,3)

2.479,7

{50,9)
LM,3
(100,0)

Totais 322.tt6,8 28/..952,28 37.!il 13,0
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22. Gastos com o Pessoal

22.1,. Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

22.2. Gaslos com o pessoal

23. Outros gastos e outros rendimentos

Descrição

2019 2018

Ne médio de

oessoas

Ne de horas

trabalhadas

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

33

33

16

77

55425

55425

27r72

28253

36

36

17

19

53942

53942

25M6
28/,96

Contas Descrição 20L9 2018
Variação

Valor %

631

632

635

636

638

Remunerações dos órgãos socÍais

Remunerações do pessoal

Encargos sobre as remunerações

Seguros de acidentes no trabalho
Outros gastos com o pessoal

(dos quais: fardamento)

20.387,96

33r.423,39

77.967,6a

3.912,55

1.364,46

236,ú

33.151,54

333.207,82

80.949,60

2.640,52

3.547,r5

2.O72,r5

(t2.764].

( 1.784)

(2.s821'

t.272
( 2.183)

( 1.836)

(38,s)

(0,s)

(3,7)

48,2

(61,s)

(88,6)

Totais 435.056,04 4s3.496,63 {18.44u 55,1

Contas Descrição 20L9 2018
Variação

Valor o/o

681

688

I m postos

Outros gastos e perdas
8.241,65

2.O8r',62

4.756,32

14.473,23

3.485

( 12.38e)

73,3

í8s.6ì

Totais to.326,27 L9.229,55 (8.e03) (46,3)

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

23.2. Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte

Descrição 20t9 20t8
Variação

Valor %

Descontos de p.p. obtidos
Outros

9,58

31-97L,02

0,00

28785,92

9,58

3 185,10 11,06

Totais 31 980,60 28785,92 3191,68 11,10

Página 48



r'il}" @
Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M

24. Divulgações exigidas por diplomas legais

Descrição Promoção Turística Restauração Total

cAE 82990 cAE 55107

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 escriturada lQuida final
Total das aquisições

L7 200,56

769525,72
7 L72,O3

304.943,24

LO736,20

LO736,20

27

380 588,07

307 799,25

72744,42

810 815,93

LL9076,aL

0,00
24o39t,O9
77 099,65

L7 172,U

76aO7,M
6

yM,97
440L2,1O

ro 452,87

27 sO6,75

7 960,00

L7 200,56

10()9 916,81

u27t,8
32211.6,W

LO736,20

LO736,20

76n7,N
33

435 053,04
351 811,35

8324L,69

838 322,68

r27 036,4L

24.L. lnformação por atividade económica

Ano 2019

Ano 2018

24.2. lnformação por mercado geográfico

Ano 2019

Ano 2018

Descrição Promoção Turística Restauração Total

cAE 82EX) 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 Íixos tangíveis

Quantia escriturada líquida final
Total das aquisiçôes

16 539,87

7(x,984,89

8 756,00

257 497,LO

tooL4,23

100t4,23

28

395 540,58

318 895,88

76U4,70

82495r,89

11 390,78

0,00

252218,70

86 462,88

27 455,18

87 5r&60

87 518,60

I
57 956,05

47 463,48

1o492,57

19 546,75

640,00

16 539,87

962 203,59

95 218,88

284952,28

97 532,83

toot4,23
87 518,60

36

453 496,63

366 359,36

87 t37,27

u4498,@
12 030,78

DescriÉo Mercados geográfios Total

lnteÍno comunitáÍio Exte Íno

Vendas

Prestações de serviços
Compras

Fornecimentos e serviços externos
Aquisições de ativos fixos tangíveis

17 2m,56

1 m9 916,81

8L27L,68

3W490,37

tz7 253,79

L2625,7L

172@,56

1 009 916,81

8727r,68

322LL6,8
727 253,79

Descrição Mercados geográÍicos Total

lntêÍno Comunitário Externo

Vendas

Prestações de serviços
Compras

Fornecimentos e seruiços externos
Aquisições de ativos fixos tangíveis

16 539,87

9622O3,59

95 218,88

27L738,73

L2030,78

L32L4,t5

16 539,87

962203,59

95 218,88

2U9s2,88
12030,7a
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24.3. Outras divulgações exigidas por diploma legal

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

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

efeitos do na 5, alínea e) do Arte 66q 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 20L9 pelo Revisor Oficial de Contas

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

25. Acontecimentos após a data do balanço

25.L. Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Conselho de Administração

em23/06/2O2O.

25.2. 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.

Não obstante o referido no paragrafo anterior há a referir que o país atravessa neste momento

uma pandemia, COVID L9, com efeitos ainda imprevisíveis para o desempenho da empresa no

decorrer do ano de 2020 e no futuro. Certo é já que, em situações normais, nesta altura a Praia

da Rocas já estaria a funcionar algo que neste momento não acontece. É uma situação que

certamente merecerá o melhor acompanhamento por parte da Administração.

O Contabilista Cert O Conselho de Administração

?t*- ft'--( tbh
fuxc^mrzc, KourerLgur:

P
\.toüòìì)
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RETATóRIO E PARECER DO FISCAT ÚTTICO

Ao Município de GÍanheira de Pera,

No cumpÍimento da lei e dos estatutos, vimos submeter à Vona apreciação o nosso relatório anual sobrc

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

fìnanceinsapresentadas pelo conselho de AdministnclodapnAZlÂNDtA,fuREMo EAMBIEMIE,E.M.,

referentes ao exercício de 2019.

Acompanhámos com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a atiüdade desenvolvida

pela sociedade, a regularidade dos seus netistos contabilísticos e o cumprimento dos normativos legais e

estatutários em vigor, tendo recebido da Adminisração respoía às informações solicitadas.

No Íinal do exercício analisámos as demonstrações financeiras e o relatório de gesülo os quais

consideramos conbrmeg e apresentando apropriadamente a posição financein, o desempenho e os

fluxos de caixa da Empresa, pelo que emitimos uma ceÍtificação legal das contas gue expnssa uma

opinião não modificada, com uma ênfase, relacionada com a divulgação do posível impacto da pandemia

COVID-l9 na atividade da Empresa.

A nossa opinião é de que o relatório de geíão e as demonstnções financeiras, bem como a pr,posta de

aplioção dos resultadot reúnem as condições para a sua aprovação pelo MunicÍpio de Castanhein de

Pen.

Concluindo, manihstamos o nosso agndecimento ao Conselho de Administnção e serviços da Empresa

pela colabonção prestada.

Leiria, 25 de junho de 2020

O Frscn- Únrco

RepÍesentada por

Femando Sá PeÍeiía

ROC n.o E,7

-Led,traÉa&t@*OcL*, r/l
llIF / ìlFC:5ül !t 9ít-CrdÈt S(ht: tt S € - Sodçúr& fr erc

Lclú:Rorclldo.ìloüdabodcAlbquiÍquc,56l.'C1-lp.,Dl3-2r0r.902triú-Tcr.2l{8rò090-Frt 2{0tó0!r9-F.oril:rcãtakr{t!..ot
Giaü..: Rq Alaío I'l:qË Bo. !l - ,O3Gtl8 Coebr - Tcl. 219 ?08 ó50 - Fs 239 ?0t ó59 - Eanl -iahnâlomç a
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CERTTFTCAÉO LEGAr DAS CONTAS

RETATO SOBRE A AUD|TOR|A DAS DEMONSTRAçõES FTNANCETRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas de pRAaúNDn - Turismo e Ambiente, E.M., s.A, (a

Entidade), que compreendem o balanço em 31 de dezembro de 2019 (que evidencia um total de
I-462.M7,16 euros e um total de capital próprio de I.L95.573,77 euros, incluindo um resultado líquido
de 208.839,14 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações no

capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa, e a demonstração dos resultados por funções
relativas ao ano findo naquela data, e o anexo às demonstrações financeiras que incluem um resumo das
políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas estão preparadas, em todos os aspetos materiais,
de acordo com a Norma ContabilÍstica e de Relato Financeiro parir 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 Auditoria (lSA) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas

responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras" abaixo. Somos ìndependentes da Entidade nos termos da
lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores OfÌciais
de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar
uma base para a nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para a divulgação, constante do relatório de gestão e da Nota 25.2 do anexo às

demonstraçôes financeiras, sobre o impacto da pandemia covlD-19 na atividade da Entidade.
A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstnções financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

- preparação de demonstrações financeiras 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;

-LFd,CüÉa&.4sffi*ELü. l/3

Leirir: Rua câpirio Mouanno oe a;uuqueìlll:f;.i'rïlÏr-rrt:'jïrhïi#:;ffiiïilrïïã,. * ,,6 
'ee 

- E-Dsir: sç!d@1*:!E!.srCoinbr.: Ru AusNo l,írqü6 Bon. 2Ì - i030-218 Coidb.a - Tel. 239 ?0E ó50 - Far 239 708 659 - E*il: cinba?le-w n
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- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação

de demonstrações financeiras isentas de distorção material devida a fraude ou erro;

- adoçãodepolíticasecritérioscontabilísticosadequadosnascircunstâncias;e

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

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

atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 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 nossâ opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de

que uma auditoria executada de acordo com as ISA 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 esperar que influenciem decisões económicas dos utilìzadores

tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as lSA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos

ceticismo profissional durante a auditoria e também:

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

a fraude ou a erío, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a

esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja sufìcÌente e apropriada para proporcionar

uma base para a nossa opìnião. 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, falsificaçã0, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao

controlo interno;

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

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

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

- avaliamos a adequação das polÍticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas

contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma

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

Sistema de Normalização Contabilística;

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

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

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

Entidade para dar continuÌdade às suas atividades.

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

para as divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas

divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. As 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, nos termos da Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Peguenas

Entidades adotada em Portugal através do Sistema de Normalização Contabilística; e

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

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

deficiência significativa de controlo ìnterno identificado dunnte a auditoria.

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

gestão com as demonstrações financeiras.

RETAÌO SOBRE OUTROS REqU|SÍTOS I"EGAIS E REGUTAMENTARES

Sobre o ÍêlãtóÍio 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 requisitos legais e regulamentares aplicáveis

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

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

teiria, 25 de junho de 2020

LaA 5?C7r
Representada por
Fernando Sá Pereira
ROC n.e 997
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