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1. RELATORIO DE GESTÃO

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

agosto, nos termos do artigo 42.e, ne 1, alínea d) bem como no disposto no artigo 11e, ne 1-,

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

atividade da empresa relativamente ao ano de2O20, nas suas diversas áreas de atividade, bem

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

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

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

1.2 - Atividades

O ano de 2O2O, foi completamente antagónico face ao que havíamos projetado, na prossecução

do ano anterior e na materialização de uma estratégia de médio prazo.

Recordando que o ano de 2019, foi historicamente o melhor da empresa nos mais diversos

indicadores, teve a sua sucessão marcada por uma pandemia de ordem e natureza mundial,

conhecida como COVID-1-9, que acarretou um abrandamento económico imprevisto, com muito

particular incidência em setores como o Turismo, no qual a Prazilândia está fortemente imbuída.

Vimo-nos obrigados a implementar uma estratégia de horizonte diferente, no respeito e

cumprimento da legislação emanada e das diretrizes na área da saúde pública.

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

limitação diária de entradas e, o Natal na Aldeia não se concretizou em termos de atividades,

por expressa indicação da autoridade de saúde competente. As demais atividades, fossem na

praia ou na natureza, não foram concretizadas por igual imperativo.

Apesar dos inúmeros obstáculos, externos e internos, as diversas valências da empresa

demonstraram estar à altura do singular e gigantesco desafio, patenteando um ímpar

ajustamento às circunstâ ncias.
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1.2.1- Praia das Rocas

A Praia das Rocas registou no decorrer da época balnear de2O2O, um número de visitantes de

36.218. Neste âmbito importa enquadrar, que a mesma principiou em julho e funcionou com a

restrição de limite máximo diário de 650 visitantes, conforme instituído pela autoridade de

saúde competente, o que relativamente a anos anteriores sem limitações desta ordem,

francamente não é comparável. Os valores são:
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Em termos de atividades na praia, concretizadas em anos anteriores, como slide, padle,

canoagem, insufláveis e demais, igualmente devido a restrições por parte do delegado de saúde,

não puderam ser concretizadas.

Considerando o ano em análise, alcançamos o valor de 4tO.522 euros enquanto valor de entrada

na praia, conforme apresentado no gráfico abaixo.

Página 5



@^" @
Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

889 485

805 052

582 08{

878 888 912 629

ti

.110 522

ìrì17 2!1 3 ?Ji o

Os valores alcançados dentro das limitações atrás descritas, parecem num primeiro impacto,

bastante atrozes. Quando mais profundamente e em detalhe, diretamente percebemos que

perante o límite máximo de visitantes imposto pela autoridade de saúde, há como consequência

natural a quebra de receita, em concreto e neste caso ao nível das entradas. No entanto,

conseguimos captar um maior nível de receita per copito, com um aumento relativo de t4%.

Em linha com as restrições enumeradas no presente ano, a plataforma montada em 2019 de

500 m2 e com capacidade para 45 sombrinhas, não foicolocada.

Para estes números, contribuiu a prossecução do investimento na praia e o realizado na

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

estes regÌonais ou de âmbito nacional e a prossecução das vendas on-line com a sua

consequente publicitação.

L.2.2 - Bar/Restaurante

Na prossecução da estratégia anteriormente preconizada em termos de trcket money, ou seja,

o seu aumento, na particular atenção à qualidade do serviço a prestar face à oferta existente,
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alcançamos uma receita de L10.885 euros, vertida na satisfação de aproximadamente vinte e

dois mil pedidos.

Esta foi, sem margem para dúvida, uma das áreas que teve modificações de procedimentos face

ao passado, devido à pandemia vivida. Houve claramente uma maior necessidade de utensílios

e ferramentas que salvaguardassem, por um lado a segurança e saúde dos colaboradores, mas

também e obviamente a dos clientes. Por exemplo, no cumprimento do distanciamento social

mínimo imposto, assistimos a uma expressiva redução da sua capacidade em diversos níveis.

Até podíamos inferir esta diminuição quase como natural perante a redução de visitantes na

praia, mas quando falamos de lugares sentados, tal leitura pode não ser a mais correta.

Para fazer face às diversas contingências, alinhamos no sentido de termos maior capacidade de

venda com mais postos e uma excelente capacidade, muito assente num rápido e eficaz serviço.

Aqui importa salientar, contrariamente a anos anteriores sem restrições, que não foi obtida

receita com visitantes que não fossem clientes da praia, isto é, que não tivessem adquirido

bilhete.

Ao nível da oferta em concreto dos menus, seguiu-se a mesma filosofia de anos passados, com

foco em fost food, embora o pocking do serviço tenha sido diferente, com o principal propósito

de potenciar a mobilidade dentro do espaço da praia.

1.2.3 - Villa Praia

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

anteriores, com 12 quartos.

Em termos de receita, em 2020 atingimos o valor de 58.968 euros, claramente diferente da

senda do ano anterior, devido à pandemia já aludida. Seguidamente, apresentamos mapa

comparativo:
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Referimos, os meses com maior taxa de ocupação foram, agosto, julho e setembro, como

expectável com base no calendário da época balnear, não tendo sido registada qualquer

reclamação.

Num ano, em consistência com os anteriores em que não recorremos a qualquer outsourcing,

conseguimos alcançar uma razoável taxa de ocupação para o contexto singular vívido, mesmo

fora de época alta quando o alojamento esteve em funcionamento, atendendo à permissão legal

para tal.

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.

Neste item, embora não expresso na quantificação económica, importa salientar que na

observância da nossa missão enquanto entidade pública, durante os vários períodos de

confinamento alojámos pessoas do nosso concelho que solicitaram auxílio, para realizarem o

mesmo devido a terem COVID-19 ou existirem fortes suspeitas de tal.

L.2.4 - Natal na Aldeia

Este evento, como acima referido sumariamente, em 2020 não foi concretizado de forma

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

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

a decoração de espaços identificados como de interesse para tal, como a Praia das Rocas, entre

outros. Foi analisada a hipótese de proceder à concretização de alguns eventos on-line, como
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teatro com difusão pelas redes sociais, mas por variadas razões tal não se confígurou como

viável.

Em termos genéricos, com o enquadramento atrás referido concretizou-se um investimento de

5.515 euros.

1.2.5 - Ginásio

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

receita de 650 euros.

O seu funcionamento em pleno durante todo o ano, foi condicionado pela pandemia sentida e

imperativo legal, que em diversos momentos decretou o encerramento deste tipo de

estabelecimento e atividade.

No entanto, com um plano de funcionamento adaptado às melhores práticas nesta área,

adequado ao espaço em causa e com uma direção técnica e equipa competentes, procedemos

à sua abertura na segunda metade do ano, realçando o investimento de 4.665 euros, realizado

em diversos equipamentos, adiante descritos.

Com a concretização da estratégia definida, mesmo com um calendário impreciso, alcançamos

um excelente posicionamento, comparativamente à oferta na envolvente mais próxima

geograficamente.

L.2.6 - Casa do Tempo

No ano em apreço, este espaço de índole cultural, acolheu as seguintes exposições:

MOfOaS DO MUNDO. pertencente a Fernando Lopes, esta exposição teve destaque na

Casa do Tempo de 11 de janeiro a 4 de fevereiro e permitiu ao público ver algumas das moedas

que se encontram em circulação nos mais diversos países dos cinco Continentes. Exposição com

50 quadros com moedas e registou 57 visitantes.

Feoas E ltUsïRAçAo - Do TRAçO AO CoRAÇAo, foi o títuto escothido por carta

Raimundo e Mariana Raquel para a exposição que apresentaram na Casa do Tempo de 8 de

fevereiro a 3 de março e na qual mostraram a forma como mãe e filha têm vindo a dar asas à

arte de desenhar e de costurar fadas, duendes e outros seres mágicos personalizados com muito
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encanto, pormenor e sentimento. Exposição com 96 Fadas, Duendes, Unicórnios e llustrações e

registou 105 visitantes.

ANtmAtS Eftf FERRO, criada pelos formandos da oficina de serralharia a partir do

aproveitamento de restos de ferro, a exposição itinerante da CerciPenela é constituída por cerca

de três dezenas de esculturas inspiradas mais diversos animais, esculturas essas que a Casa do

Tempo também teve oportunidade de mostrar ao público, nomeadamente com a apresentação

de 16 peças.

lnicialmente, a mostra de escultura foi programada para ficar na Casa do Tempo de 7 a 31 de

março de2O2O, mas, devido à pandemia do COVID-19, a exposição da CerciPenela acabou por

ser prolongada e ficar patente ao público até22 de novembro (sendo de sublinhar que o posto

de turismo / espaço de exposições de Castanheira de Pera esteve encerrado três meses,

designadamente de 17 de março a 16 de junho de 2020). Exposição com 16 Esculturas em Ferro

e registou 435 visitantes

AruffVlSAO 2021. patente na Casa do Tempo de 15 de agosto a 22 de novembro de 2O2O,

esta (Antevisão> contou somente com quatro telas visto que o intuito era, por um lado,

assinalar os 15 anos que se passaram em relação às primeiras exibições que Lídia Belchior

apresentou em Castanheira de Pera e, por outro, desvendar um pouco da mostra de pintura que

está a ser preparada para o ano de 2021. Exposição com 4 Telas a Óleo e registou 278 visitantes.

AnVOnfS E DECORAçOES DE NATAI, mesmo com 2020 a obrigar a festejar o Natal de

forma diferente, de 2 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de2O2L, os Castanheirenses não

deixaram que a quadra natalícia perdesse a magia e, juntamente com a Casa do Tempo,

mostraram ao público uma exposição de árvores e decorações feitas com muita cor e minúcia.

Exposição com 15 Árvores, Presépios e outras Decorações de Natal e registou 87 visitantes.

MINTA DAS EmOçOES, de 2 de dezembro de 2020 a 10 de janeiro de 2021, a Casa doTempo

teve patente ao público duas mantas compostas por vários retalhos elaborados pela

comunidade local, retalhos esses que, entre bordados, colagens ou pintura, serviram também

para dar voz aos sentimentos e emoções dos castanheirenses. Exposição com 2 <Mantas das

Emoções> feitas pela Comunidade Local e registou 99 visitantes.
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I.2.7 - O Museu do Lagar do Corga

No ano de2020, este espaço esteve pelas suas características estruturais, acessível ao público,

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

balnear. Excluindo despesas correntes, não houve durante este período, investimento e receita

a assinalar.

L.2.8 - Piscinas do Valseá

Em relação a este imóvel e no plano financeiro, prosseguiu-se com a amortização do leasing

contraído ao BPl. A nível operacional, este serviu de local de armazenagem de material e

ferramentas utilizadas nas diversas áreas da empresa. O mesmo a nosso ver, não poderá

desempenhar futuramente a utilidade de piscina devido a características que conduziram ao seu

encerramento - cedência de piso - devendo analisar-se, após este tempo pandémico, naquilo

que seja 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.

1.2.9 - Promoção Turística e de Atividades Culturais e Desportivas

A promoção turística durante o ano de 2020, plenamente fruto da pandemia mundial vivida, não

foi concretizada conforme objetivado. Aliás, estamos seguramente a falar de igual cenário e

situação vivenciada pelas inúmeras entidades inseridas nesta atividade. Pese embora, com todas

as limitações inerentes e já descritas, materializámos a abertura da Praia das Rocas, com a

consequente época balnear, felizmente sem casos a registar.

A Praia, conforme anteriormente referido, teve uma limitação diária de 650 utilizadores, o que

é menos de metade comparativamente a anos anteriores, tendo sido concretizada igualmente

promoção para a sua divulgação e do concelho, em moldes habituais e impulsionou-se ainda

mais as vendas on-line, na BOL. Neste âmbito, realçamos que durante o período da época

balnear, tivemos persistentemente em primeiro lugar no top de vendas deste.

O Natal na Aldeia, viu o seu investimento direcionado maioritariamente para a iluminação e

música ambiente.
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Em termos de atividades, concretizaram-se as possíveis, num âmbito individual, geralmente

direcionadas e comercializadas pela rede de parceiros que temos. A oferta e promoção nos

nossos parceiros, contemplam o alojamento e atividades, como o cannyoning.

Em termos desportivos, mais concretamente por meio de patrocínio prosseguimos fortemente

ativos na parceria com o Sport de Castanheira de Pera e Benfica, sendo o principal sponsor da

instituição.

2 - Análise Económico-Financeira

O volume de negócios atingiu o valor de 473.O24 euros, o que se traduziu comparativamente ao

ano anterior numa quebra de54To, ou seja, 554.094 euros.

O EBITDA regista um decréscimo de 254.257 euros face a igual período homólogo,

permanecendo ainda assim num nível confortável, devido aos gastos terem apresentado

globalmente uma significativa redução, como os casos do CMVMC e dos gastos com pessoal.

Realçamos, um maior nívelde depreciações devido aos investimentos realizados e, uma redução

dos encargos financeiros, alcançando-se desta forma um resultado líquido positivo de 3.769

euros.

2.1 RESUTTADOS

Rendimentos

O volume de negócios do ano de 2020 atingiu o montante 473.024 euros, face aos 1.027.7L8

euros do ano anterior, conforme discriminado no quadro seguinte:

Villa Praia

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

77- Venda de mercadorias

72- frestação de *rviÇos

I 168€ 17 201 €I 16 540 €I
-53%o

Praia das Rocas 402 3s3 € 895 428 € 862 348 € -55o/o

s8 968 € 99 854 € 79 054 € -47o/o

Ginásio 650 € 2562€ 1897€ -75o/o

Outros 2885€ 12 073 € 18 905 € -760/o

Valor (eLtros)

2020

Valor (euros)

20 19

Valor (euros)

20 1B

Var Ìação entre
2020 e 2O19

a/o

Rubr Ìc a
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Bilhetes

Venda de Mercadorias

Nuguer de equipamentos

Atividades / Publicidade

Resta u ra nt e e Qu ios q ues

9ma

62- FSE

63- @stos com o fussoal

64- @ stos È p rec ia ç ões Am ortiza ções
65 - Imparidade de dividas a receber (perdas)

67 - Provísões (aumentos)

68- Outros @stos e Èrdas
69 - @stos e furdas Financiamento

9ma

7

246 752 €

I 168 €'
35 755 €

8962€
110 885 €
410 522 €

533 788 €,

17 201 €

89 331 €

31 918 €

240 391 €
912 629 €

322 116 €
435 056 €
133 756 €

o€'
409 €

10 326 €
349 €

989 s56 €

501 705 €

16 540 €

69 483 €

42 683 €

248 478 €

878 888 e

284 9s2 e
4fi 497 e
113 094 €
2l zoo €',

44 530 €
19 230 €

914 e
I 035 449 €

-54o/o

-53o/o

-60o/o

-72o/o

-54o/o

-55o/o

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

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

seguintes Contratos-Programa :

Para a Casa do Tempo e Lagar do Poço Corga: 41..295 euros;

Para a Promoção Turística e de Atividades Culturais Desportivas e Outras: 1-13.951

euros;

Para o Parque Azul:4.754 euros.

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

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

que dão cumprimento ao definido pelo Plano de Atividades e Orçamento para 2020.

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

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

9aEtss
Tendo em conta a sua natureza, os valores dos gastos são discriminados no quadro seguinte

Gastos i

41 603 €61- CMVMC 87 544 € 97 s33 € -52o/o

142 280 €
323 803 €
138 245 €

0e:
0€

15 180 €
67e

661 178 €

-560/o

-260/o

3%

-100o/o

47o/o

-87o/o

-330h

Valor (euros)

2020

Valor (euros)

2019

Valor (euros)

2018

Variação entre
2020 e 2019

o/o

Rubrica

Valor (euros)

2020

Valor (euros)

20 19

Valor (euros)

2018

Vartação entre
2020 e 2019

o/o

Rubrica
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2.2 BALANçO

Investimentos

Acti\rcs Fixos Tangí\,eis
Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Equ ipamento Adm i n istrati\,rc
Outros Ati\,os Fixos Tangí\,eis

Ati\,os intangí\,eis
Programas de computador

9nta

o Reservas Legais:

o Reservas para fins sociais:

5A37€
23 217 €
19 9AO €
20 36a €

324 €
69 726€

O valor total dos investimentos foide 69.726 euros, destacando-se:

Viatura Automóvel Pickup - Nova 23.2t7€

Camas Beliche 19.980€

Bicicleta Fitness 2.453€

Passadeiras 2212€

TV LED para Villa Praia 2.t1.L€

Frigoríficos para Villa Praia LITT€

Em termos de balanço, registamos um decréscimo de 68.192 euros nos ativos fixos tangíveis,

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

componente da liquidez, registou-se uma oscilação nas disponibilidades de 449.239 euros. O

capital próprio, fruto da incorporação do resultado apresenta uma ligeira descida.

Os fornecedores e outras dívidas a pagar apresentam um significativo decréscimo, devido à

alteração de atividades preconizadas, por imperativo de saúde pública, principalmente no que

diz respeito ao final do ano em análise.

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

dívida financeira em 8.991- euros.

3- Aplicação de Resultados

Propomos que o resultado obtido no período, no montante de 3.768,79 euros seja aplicado do

seguinte modo:

376,88 euros

3.39L,91euros

3.768,79 euros

Rubric a Valor (euros)
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4 - Expetativas Futuras

O ano de 2020 e a realidade que ainda hoje vivemos, com a pandemia mundial conhecida como

COVID-19, acarretou enormes desafios, que a nosso ver e entender, ainda se colocam no

presente.

O sentimento de indefinição, imprevisibilidade conduz a um sentimento, que nos diversos

âmbitos, não traz confiança e deixa cair por terra muita da dinâmica que o sector do turismo

detinha.

O sentido, para além de missão cumprida, tem de se relacionar obrigatoriamente com a

responsabilidade de adaptar, definir e implementar um plano estratégico, com um vasto

alcance, mas que simultaneamente acolha a contingência que os dias presentes incutem.

Assim, o desafio que se coloca no imediato é a abertura da praia, para mais uma época balnear

com o propósito de decorrer, no mínimo, ao níveldo ano anterior, sem incidentes de maior. Em

simultâneo, proceder à consolidação da presença on-line e o business model a concretizar, como

mais-valia a retirar da imagem e da marca Praia das Rocas.

É nesse intento, com enorme sentido de comprometimento, responsabilidade e dinamismo,

bem patente na postura que sempre foi apresentada, conduzidos por um imenso foco em

prejuízo do protagonismo que alguns mediadores querem, que julgamos estar preparados, com

a devida sinergia com o Município, para ultrapassar com sucesso as complexidades que

seguramente teremos pela frente.

Nos outros diferentes domínios, tanto internamente e externamente quando falamos no

contexto da empresa, torna-se necessário adequar as medidas táticas, à evolução dos

acontecimentos, por forma a alcançar o posicionamento objetivado, num segmento elevado.

5 - Notas Finais

Num ano de2O2O, que ficará seguramente para a história mundial pela pandemia vivida, foicom

enorme espírito de entrega, profissionalismo e dedicação que prosseguimos com o nosso

trabalho, muito indiferentes às diversas configurações, mais formais ou menos, mais públicas

ou nem tanto, encetadas para criar uma grande ínstabilidade na empresa e bem assim, numa

esfera e defesa de objetivos particulares provavelmente hoje dissipados à luz do dia,

implementar uma estratégia, evidentemente bastante distante das palavras apregoadas.
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Para perfeita compreensão, permitimo-nos figurar: imaginem uma embarcação quando navega

em direção a um porto e se depara com uma tempestade, tem obrigatoriamente um desvio e

consequente atraso, seguidamente sofre uma tentativa de assalto por parte de piratas, que

pretendem sacar a sua fortuna acumulada, com esforço e trabalho. No entanto, quando esta

tem uma tripulação profissional e motivada, bem como bons instrumentos e recursos ao seu

dispor, é certo e seguro que rapidamente retoma o rumo planeado, chegando ao destino

alvejado. Provavelmente no ano em análise, a nossa empresa envergou a figura da embarcação.

Há circunstâncias, que demonstram e vinculam as pessoas que com respeito, educação, civismo,

rigor, isenção e num único e exclusivo propósito de servir a causa pública e o bem comum, neste

caso em particular dos Castanheirenses, têm coragem em assumir, não cedendo a pressões que

buscam objetivamente desviar este sentido e propósito.

Para mais, fica bem patente que com um profundo, sincero e transparente trabalho de equipa

e com a mesma motivada, superamos qualquer adversidade, como foi o caso.

Vivenciámos um ano particularmente duro e difícil, bem patente na diferença quantitativa

apresentada comparativamente ao ano de 2019, que recordamos ter sido o melhor de sempre

da empresa, sobe a alçada desta equipa de gestão, pois parece-nos que se assim não fosse, com

todos os princípios inatos e know-how, seguramente os resultados não seriam estes, digam-se

positivos e com investimento realizado.

Como é lógico e não sendo demais relembrar, fruto da pandemia vivida, assistimos

consecutivamente a imposições legais, mais especificas ou não, fortemente restritivas à nossa

atividade. No entanto, sempre que se demonstrou viável e condizente com a nossa missão,

concretizámos os desafios que tínhamos pela frente, com afinco.

Por fim, numa ótica económico-financeira, a empresa prosseguiu financeiramente equilibrada,

apresentando bons níveis de liquidez e com um passivo diminuto face ao ativo apresentado.

6 - Agradecimentos

O nosso profundo 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, especialmente nas circunstâncias

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

desenvolvimento, manifestamos o nosso mais profundo e franco reconhecimento.

Aos nossos colaboradores, permanentes e sazonais, apresentamos um sentido

agradecimento, deixando uma mensagem particular pelo profissionalismo e dedicação

demonstrados, num tempo deveras difícil e no qual mostraram estar admiravelmente à

altura do desafio, permitindo assim granjear os resultados 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, 12 de abril de2021,

o CoNSELHO DE ADMTNTSTRAçÃO

Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis - Presidente

1/- (w4 khf, âV

Dr.e. Alexandra Rodrigues Martins

/(xqçrlra frodquo she\ìr\
\
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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.M).

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.tl - De OrlOLl2020 a 3LlL2l2O2O

Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis

Dr.3. Alexandra Rodrigues Martins

- Presidente

- Vogal

3) FTSCAL ÚrrrCO

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

Fenando Jorge de Sá Pereira - R.O.C.

Castanheira de Pera, 12 de abril de 2021

O Conselho de Administração

4í (Ìn,*Á bkí* A'r
Dr. Pedro Manuel Rodrigues Dinis - Presidente

Êçxoçrrna AoOequD rluef\ru
Dr.e. Alexandra Rodrigues Martins - Vogal
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.
C. Social 5O.OOO€

NIF 506 579 794
c.N.de C€stanheiía de Fèra

BALANçO em 3í de Dezembro de 2O2O

RUEIRICAS Notâs
DATAS

31t12t2020 31t1212019
ATIVO

Aüvo não corr€nto
Atir,os fixos tangÍ\,eis 7.1 770 130,90 a3a 322,6A
Ativos intangí€is 6.1 740,9A 't 064,25

Outros ativos financeiros 't1 693,57 141,12
Atiws por impostos dibridos 17.3 4 566,92 4 566,92

Ativo Correntg
776 132,37 u4 134,97

ln€ntários 122 12 413,23 14 6€2,26
Clientes 1A 3 2 316,OO 2 224,16
Estado e outros entes públicos 174 1A 145,31 24 501,33

Outros créditos a receber 14.3 704,99 13 615,14
Diíerimentos '13 6 293,1 1 2 164,97
Ati\,os não correntes detidos para \,enda a 33 104,93 33 104,93
Caixa e depósitos bancários 4.1 449 239,31 524 O41,40

Total do ativo

cAPlrAL pnópnro E pAsstvo

cl\PtrAL pRópRlo

622 260,44 6íA 3()4,19
1 294 393,26 1 462 2t47,16

Capital subscrito 5:19 50 000,oo 50 000,oo
Reser€s legais 19 79 10A,56 58 224,65
Outras reseMs 19 673 546,90 485 591,67
Ajustamentos/ Outras \ãriaçóes no capital próprio 19 367 141,97 392 914,31

Rosultado llquido do período

lnteresses que não controlam

Total do Capital Próprio

PASSIVO
Passavo não correnb

1 169 a37,43 946 734,63

3 764,79 2(,4 439,14

1 173 606,22 1 195 673,77

Financiamentos obtidos 10.1 35 aAO,14 38 211 .51

Passivo corrente
35 aAO,14 3A 211,61

Fomecedores 14.3 25 670,95 91 551 ,5'l
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos 17.4 a 423,3't 33 422,26
Financiamentos obtidos 9; 1o 20 333,25 26 992,41

Outras Díúdas a pagar 14.3 34 079,38 76 695,70

Total do passivo
Total do capital próprio e do pasivo

aa 9(,6,89 224 661,48
124 787,O3 266 873,39

í 294 393,25 1 462.147,16

O Conselho de Administração

?/-- lW"^'( 1t- /'t'lo Q'"n
Âuxandro. *uifffi"ïit,r,

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

NIF 506 579 794

C.N.de Castanheira de Pêra

O(A) Contabilista

DEMONSTRAçÃO OOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Período findo em 3í de Dezembro de 2020

(a) O Conselho de Administração

?'l^- (1o"",'( ;>h'íh +
/üxqndra fu*oìt^ \crNÍD

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
PERíODOS

2020 20í9

Vendas e seruiços prestados 14 473 024,35 1 027 117,37

Subsídios à exploração 16 160 000,00 160 000,00

Custo das mercadorias lendidas e das matérias consumidas 12.1 (41 602,72') (87 543,60)

Fornecimentos e senriços externos 20 (142 280,42\ (322116,08)

Gastos com o pessoal 21.2 (323 803,31) (435 05ô,04)

Proüsóes (aumentos/reduções) í5 0,00 34 620,99

Outros rendimentos 22.2 u262,43 31 980,60

Outros gastos 22.1 (1s 179,95) (10 326,27)

Resultado antes de depreciaç., gasL Íinanc. e impos{os (EBITDA)

Gastos/ rerersões de depreciação e de amortização 6.1;7.1

144420,38 398 676,97

(138 244,70\ (133 756,05)

Resultado operacional (antes gastos financ. e impo$os) (EBIT) 6 175,68 264920,52

Juros e gastos similares suportados í0 (67, 13) (348,75)

Resultado anbs de impoSos (EBT)

lmposto sobre o rendimento do perÍodo
17.2

6 í08,55 264 572,17

(2 33e,76) (55 733,03)

Resultado líquido do período 3 768,79 208 839,í4
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

C. Social 50.000€

NIF 50ô 579 794

C.N.de Castanheira de Fêra

DEMoNSTRAçÃo oe rluxos DE cArxA

Período findo em 31 de Dezembro de 2O2O

RUBRICAS NOTAS
PERIODOS

2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes 556 393,25 1 211 561,98
Pagamentos a Íomecedores (314 485,69) (456 888,71)
Pagamentos ao pessoal rc22 0U.76\ (439 826,45)

Caixa gerada pelas operações
Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento

(80 147,20)
(33 375.33)

314 U6,82
(38 581.93)

Outros recebimentos / pagamentos Q7 451,39) (26 641 ,20],
Fluxos de caixa das aüvidades operacionais (1)

Fluxos de caixa das atividades de inveslimento
Pagamentos respe ita ntes a :

Atiros fixos tangíìêis

Í140 973.9' 149 623,69

(87 768.77) (15't 767,12)
Atiros intangíìêis (398,52) Q 014.22)
lnrestimentos fi nanceiros (918,39) (1 464.69ì
Outros atiros
Recebimentos provenientes de:
Atiros fxos tangíìeis
AtiìDS intangiìeis
lnwstimentos fi nanceiros
lnìêstimentos fi nanceiros 283,27 863,58
Subsídios ao in\êstimento
Juros e rendimentos similares
Diüdendos

Fluxos de caixa das atividades de invesÉimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de Íinanciamento
Recebimentos pÍove n ie ntes de:
Financiamentos obtidos

(88 802,41) (154 382,451

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

Cobertura de preiuizos

Doações

Outras operações de fnanciamento 160 000,00 160 000,00
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos (13 478,62\ (39 357,69)
Juros e gastos similares (35,23) (3r'.8,72)

Diüdendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

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

Variação de caixa e seus equivalentês (1+2+31

Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do peÍíodo

4.1

4.1

150 974,24 120 293,59

í8 802,09) 115 534,83

528 041,40 412 506.57

449 239,31 5280É.1,40

O Conselho de Administração

l"/*.- Po'1"^1 (1- o{n

Êsxondm G*dff.
lndy
ç{cvNn

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

C. Social 50.000€
NrF 506 579 794

C.N.de Câstanheira de Fâra

DEMONSTRAçÂO tNDtVtDUAL DAS ALTERAçÒES NO CAPITAL PRÔPRIO NO PER|ODO oE2019

O @nselho de Adrinistração

.-1-/-- (b*--( t'^ üU
Aoadry.o \ion\\:

Total do
Capital Próprio

1012714,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(25 980.30)

(25 980,30)

208 839,14

1A2 A58,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 195 573,77

lnteíesses que
não controlam

0,00

0,00

aos detentores do

Capital
subscrito

Açôes
(quotas)
próprias

PÍémios de
emissão

Reseruâs
legais

Outras Resultados
transitados

Outras
vâriações no
capital próprio

Resultâdo
llquido do

peÍl o do
Íotal

10127'14,93

(2s 980.30)

(2s 980,30)

208 839,14

1A2a5a,A4

0,00

1 195 573,77

101773,'11

(101 773,11)

(1O1 773,11\

208 839,14

182454,44

0,00

208 839,14

418 898,61

(25 980,30)

(25 980,30)

o,00

392 9í8,3í

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

393 995,87

91 595,80

91 595,80

0,00

485 591,67

4A O47,34

10 177,31

10 177,31

0,00

58 224,65

0,00

o,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,o0

50 000,00

NOTASDESCRçÃo

posrçÃo r{o tNícro oo pníooo r'E 2019 1

ALTERAçÕËS Í€PRío@
PrireiÍa adoção de novo reÍerencial
contabilistico

Alterações de políticas contabilisticas

OiÍerenças de conversão de demonstíaçóes
financeiras

RealiaçÉlo do ercedente de revaloriaçâo de ativos
fircs tanglveis e intangiveis

Ercedentes de Íevalorizaçáo de atìvos fircs
tangiveis e intangÍvei3 e re6petivas vaÍiaçóes

Ajustanpntos por iÍpostos diferidos

Outras alterações reconhecidas no capital
próprio

Subtotal 2

RESULTADO L|QTJIF F PRíO@ 3

RESULTADC' INTEGRAL E2+3

oPRAçÕEs coM oETENToRES DE

CAPITAL ì{o PR|OOO

SubscriçÕes de capital

Subscrições de prénÍos de eÍissáo

E stribuições

Entradas paÍa cobertura de perdas

Outras operações

Subtotal 6

PosrçÃo r€ FrM rc PRío@ DE 2oí9 6=í+2+3+6

O(A) Contabilista

(

(a)

\r<ordlaa
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M
C. Social 5O.OOO€

NrF 506 579 794
c-N-de Câstanheira de Fâra

DEMONSTRAçÃO tNDtVtDUAL DAS ALTERAçÔES NO CAPITAL PRÔPRIO NO PER|ODO DÊ2O2O

PostçÃo No FrM oo PRioDo E 2o2o 'I í=6+7+8+íO

Subtotal 'to

Outras operaçóes

Értradas para cob€rtura de Perdas

EìisÍibuições

Subscrçóes de prérios de erissão

oPEìaçóEs coM DETENToRES DE
CAPITAL T.IO PRIODO

Subscriçóes de capital

RESULTADO INTrcRAL 9=7+8

RESULTADo LÍautDo F PERíoDo 8

Subtotal 7

outras aneraçÕes reconhecÉas no cap[al
Ajustarentos por irpostos díeridos

R€sliÉçào do €rced6nte de r€vâloíiãção dê ativos
Íirc! tâôglveis e intangívê13

Ercedentos d€ €vâlo íaêçáo de ativo s Íirc s
tangívoia € intanglvêis e re3peliva6 vâriaçó€s

Diíerenças de convsrsáo de d€monatrsçõêl

Alterações de polfticas contabilísticas

Prireira adgçâo de novo ref erencbl
contabilístbo

ALTRAçôEs t€ pníooo
PosrçÃo No rMcto Do PRioDo E2o2o 6

DESCRçÃO Ì{oTAS

50 000,00

o,oo

o,oo

50 000,0o

aos

c€pIal
aubscdlo

(quotas)
pópdâs emi6aão legaìs

OulÍ6s Resultados
trânsitâdoa

Oútras

capital próPrio

Rêrultado
líquido do

pedodo
Totâl

o,o0

o,o0

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o.oo

o,o0

o,o0

o,o0

o,oo

o,oo

79 108,56

o,oo

20 883,91

20 883,91

5A 224,65

673 546,90

o,oo

1A7 955,23

187 955,23

445 591,67

o,oo

o,oo

o,oo

o,o0

o,o0

o,o0

o,oo

o,oo

367 181,97

o,oo

(25 736,34)

(25 736,341

392 914.31

3 764,79

o,oo

(21 967,55)

3 764,79

(208 839,'14)

(208 839,14)

2ca a39,'14

1 173 362,26

o,oo

(21 967,55)

3 768,79

(25 98O,30)

(25 736,34)

o,oo

1 '195 573,77

o,oo

o,o0

o,o0

lnterea!e3 que

I 173 606.22

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o,oo

o.oo

(21 967,55)

3 764.79

(25 736,34)

(25 736,34)

o.o0

o,o0

o,o0

o,o0

o,o0

o,o0

1 195 573.77

Total do
Capital Próprio

O Conselho de AdministraçãoO(A) Contabilista (a)

fr1,r"- í-o'^r( ('?---oLrn'í^ 4*>
rtxqndet frOmryu \S""r,
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Prazilândia, Turismo e Ambiente - E.M.

DEMONSTRAçÃO Dos RESULTADoS POR FUNçÕES

Período Índo em 31 de Dezembro de 2020

RENDIMENTOS EGASTOS

e sen/iços pÍestados.....................

Subsidios à exploração.

Custo das mercadorias \€ndidas ê das matéÍias consumidas.

Fomecimentos e seniços extemos..............

Subcontratos

Trabalhos Especializados

tublicidadê e Propaganda

Vigilância e SeguÍançâ

Flonorários

Oofrissões

Conseruação e Reparação

Servços Bancários

Livros e DocurentaÉo Técnica

tr'ìateÍial de Êscritóíio

AÍtigos para OfeÍta

Electíic idade

CoÍbustiveis

Á9ua

Èslocaçôes e Estadas

Rendas e Aluguqes

Cotunisação

Seguros

Contencioso e fbtariado

Despesas de Representação

UÍpeza l-igiene e ConÍorto

otÍros Serviços

com o pessoal......

rendimentos e ganhos....................

gastos e perdas........

antes de depreciaçõeq gaíos dè Íinanciamento e impoíos

de depreciação e de amoriização..

operacional (antès de gastos de Ínanciamento e impostos)

e gastos similares supoÍlados

Resrltado antes dê impostos

lmposlo sobre o rendimento do período....................

Resrltado do

@

PÍomoção I

ruía-e Act 
I

3 534,S0 €i

113 950,96 €l

0,00 €i
!

-14 659,75i

o,ool
l

-92,22

-223,10

0,00

-'t 609,10

o.o0

-869,93

-n,10

-'t 604,97

0,00

-25í,53

-300,00

0,00

-96,13

- 159,59

-43,33

-48,73

-162,91

-1 008,78

-32,40

-83,44

-197,66

-5 478,83

-92 769,ôô €

1 025,53 €

-2 476,77 €

8 605,12 €

-7 E75,00 €

730,12 €.

6,92 €

725,20 C

-277,03 <

44ô,18

PaÍque

Azul
/t69 489,55 €

4 754,04 C

4',t 602,72€
-12ô 941,83

-311,32

-10 ô55,00

-9 649,40

-5 095,68

-2 902,08

-3 801,42

-41 502,53

-t 399,9C

-5 102,16

0,m

-2 33ô,14

0,0c

-3 04í,08

-2 393,71

-1724,ü

-104.,4t

-3 596,59

-4 99ô.61

-3 399,3E

-93,68

0,00

-22 1fi,34

-2 681,45

-197 141,94 €

33 212,75€.

-12 629,63 €

129 140,22€

-127 09í,55 €

2 048,67 €

-59,89 €

1 988,77 €

-761,83 €

I 22ô,95 €

Casa do
Tempo

0,00 €

41 295,00 €

0,00 €

678,84

0,00

-45,95

-10,33

0,00

-14,31

0,00

-17,5ô

-3,57

-1,I 1

0,00

-9,15

0.00

0,00

-0,49

-0,49

-0,56

-2,X

-561,34

-6,8C

-33 891,72 €

24,15 €

-73,55 €

6 675,04 €

3 27E,17 €

3 396,87 €

{,32 €

3 396,55 €

-1 300,91 €

2 095,ô5 €

-0,50

-3,86

0,00

-0,5ô

473 024,35

160 000,00

41 602,72

-142280,42

-323 803,31

34262,43

-15 t79,95

14 420,tA€

-138 24É,,72

-3

-2

-1

-3

-7

-1

-87,31

0,00

-22

-8

3 77

TOTAL

693,

801

6 175,66

67,13

6 108,53

-2 339,76

-11

-9

-5

-1

-3

42
-1

-6

-2
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C. Social 50.000€

NrF 506 579 794

C.N.de Castanheira de Pêra
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ANEXO

31 de dezembro de 2020

O presente Anexo, relativo ao período económico que termina a 31 de dezembro de 2O2O,

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.

2. ldentificação da Empresa

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

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

Endereço eletrônico: prazilandia@praiadasrocas.com

Página na internet: www.prazilandia.com

Natureza da atividade: Promoção Turística do Concelho e Restauração

3. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

o 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) ns L6O6/2OO2,

do Parlamento Europeu e do Conselho; (iii) Normas lnternacionais de Contabilidade (lAS) e
Normas lnternacionais de Relato Financeiro (IFRS) emitidas pelo lnternocionol Accounting
Stqndards Board (IASB) e respetivas interpretações SIC-IFRlC.

o 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 conta bil ísticos ge ra I mente aceites em Portuga L
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o 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

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

credores por acréscimos" e "Diferimentos".

o 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.

o 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.

o Passivos Íinanceiros

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

o Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 2020 são

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

dezembro de 2019.

o Eventos subsequentes

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.

o 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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4. Principais políticas contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são

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

períodos apresentados, salvo indicação em contrário.

o Moeda funcionale de apresentação

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

apresentação.

o Ativos fixos tangíveis

Os ativos fíxos 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 2512OO9, coincidentes com os

períodos de vida útil estimada e que são os seguintes:

Descrição
Anos de vida

útil
Edifícios e outras construções

Equipamento básico

Equi pamento de transporte
Eq ui pamento admi nistrativo
Outros ativos fixos tangiveis

20-40

8-12

4

+20
2-16

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

registados como gastos do período em que ocorrem.

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

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

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

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

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

alienação/retirada, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas "Outros
rendimentos" ou "Outros gastos", consoante se trate de mais ou menos valias.

o Ativos intangíveis

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações
acumuladas (modelo do custo). Estes ativos só são reconhecidos se for provável que deles
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advenham benefícios económicos futuros para a Empresa, sejam controláveis pela Empresa e

se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta, de uma
forma consistente, decorrente da aplicação de taxas de amortização correspondentes ao
número de anos de vida útil estimado, o qual corresponde genericamente a 3 anos (programas

de computador).

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

a 2OO7 e já se encontram totalmente amortizados.

o lnvestimentosfinanceiros

Os investimentos financeiros respeitam ao Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e
encontram-se registados ao custo de aquisição.

o 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 tenha havido prejuízos fiscais, ou estejam em curso inspeções,

reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos

são alargados ou suspensos. Assim, as declarações fiscais da Empresa dos anos de 2Ot7 a 2O2O

poderão ainda estar sujeitas a revisão.

o lnventários

As mercadorias e matérias-primas encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, sendo
utilizado o "custo de aquisição" como método de custeio.

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

o Clientes e outros créditos a receber

As contas de "Clientes" e "Outros créditos a recebe/' não têm implícitos juros e são inicialmente
registadas pelo justo valor e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado, deduzido
de perdas por imparidade. O custo amortizado destes ativos não difere do seu valor nominal.
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o 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.

o 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".

o 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 passÍvos contingentes.

o Fornecedores e Outros passivos correntes

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são inicialmente
registadas pelo seu justo valor e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado através
do método de taxa de juro efetiva. O custo amortizado destes passivos não difere do seu valor
nominal.

o Financiamentosbancários

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido. Os encargos financeiros
são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do acréscimo.

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

despesas com a emissão desses empréstimos) sendo subsequentemente mensurados ao custo
amortizado. Dada a natureza dos empréstimos, o custo amortizado não difere
significativamente do valor nominal.

o 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.
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A classíficação 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 defínido 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.

aì 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 económícos 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.

o Subsídios e outros apoios de entidades públicas

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

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

condições para o receber.

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

inicialmente reconhecidos nos capitais próprios, sendo posteriormente reconhecidos na

demonstração dos resultados de cada período, proporcionalmente às depreciações e

amortizações dos ativos subsidiados.

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

contratos-progra ma 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.
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o Gastos e regime do acréscimo

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

benefícios económícos 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.

5. Fluxos de caixa

o Desagregação dos valores inscritos e dos movimentos havidos na rubrica de caixa e em
depósitos bancários:

Ano 2020

Contas Saldo lnicial tÉbitos Créditos Saldo Final

Caixa

Depósitos à ordem

507,33

527 534,07

369766,42

u2ffi8,47

370076,25

921,rffi,73

r97,50

449ML,87

Total caixa e depósitos bancários 528 (n1,40 L2L2t74,89 t29tt76,98 4/,9239,3t

Ano 2019

Contas Saldo lnicial Débitos Créditos Saldo Final

Caixa

Depósitos à ordem

180,66

4L2325,91

1tL7 657,69

L 4r39L7,55

rLLT 325,02

L298709,39

s0233

527 534,07

Total caixa e depósitos bancários 4L2fi6,57 2 531 569,24 24L6034,J.t 528 o4Ltm

o Outras informações:

6. Partes relacionadas

Descrição 2020 2019

Recebimentos provenientes de:

Subsídios à exploração 160000,00 160000,00

o Entidades que participam no capitalda empresa:

NIF
Denorninação
Secle (País)
Capital social detido
Dlreitos de woto
Data de início da particlpação
É a entidade controladora ftnal?

50673L324
ÍVlunicipio de Castanheira de Pera

Portugãl
so o@,oo€

L@,OVo
1-7-06-20,03

S
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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 2020

Ano 2019

7. Ativos intangíveis

Natureza
Municipio

Castanheira de Pêra

VATOR DAS TRANSACÕES
Subsidios à Exploração 160 000,00

Natureza
Municipio

Castanheira de Pêra

VALOR DASTRANSACõES

Subsidios à Exploração

Fornecimentos e Serviços Externos

160 000,00

r720,76

o Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis:

Ano 2O2O

Descrição
Conta 443

Programas de
computador

Conta 444
Propriedâde

lndustrial
TOTAL

Vida útil definida
Valor bruto no início do período

De preciações acu mul adas

Saldo no início do período

Variações no período

Total dos aumentos
Aquisições em Le mão

Total das diminuições
DepreciaÇões do período

a993,97

7 925,72

106,8,25

t24,(n
324,OO

6.5]-,27

L448,29

L448,29

O,OO

O,OO

o,oo

O,OO

o,oo

10442,26

I374,OL

1 ('68,25

t24,@
324,OO

O,(xl

6.5L,27

Saldo no fim do período 7&,94 o,(x, 74{t,98

G arantias de passivos/tatul aradade re stri ngida

Valor bruto no fim do período

Depreciações acumuladas no fim do período
9 317,97

4576,99

144a,29

I444,29

o,oo

LO766,26

aoo25,2a
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8. Ativos fixos tangíveis

Descrição

Conta 443

Programas de

computador

Conta 444
Propriedade

lndustrial
TOTAL

vida útil definida

Valor bruto no início do período

De preciações acumul adas

Saldo no início do período

Variações no período

Total dos aumentos

Aquisições em La mão

Total das diminuições

Depreciacões do período

7 458,97

7 382,M

76,53

I 535,00

1 535,00

0,00

543.28

'J.M8,29

LM8,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

8907,26

8 830,73

76,53

1s3100

1.535,00

0,00

543,28
Saldo no fim do período L068,25 0,00 I 068,25

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

Depreciações acumuladas no fim do período
8993,97

7 925,72

tM8,29
LM8,29

0,00

L0442,26

9374,0r

Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis:

Ano 2020

t}esifr
Conta43l

T€aten6 e

conta432

Edifi.iore 0ú.
ContetlS3

Euipao€nto

Conte {34

[quipameÍto

CmteÁ35

tquipamento

Cont.437

0utíos Âtlvos
Conta453

ÂFÌêm @as
ÍOTÂT

ValoÍ bruto no iníio do período

Depreciações acumuladas no início do período

lmparidades acumuladas no início

Saldo no início do peíodo

vaÍiações no peíodo

Aumentos do período

Aquisições em 1i mão

Diminuiçõesdo peíodo

Depreciações do período

Alienaçõe!

280 515,65

0,m

280 515,65

0,(n

0,m

879 903,51

583 329,62

296 573,89

44466,6r

4Á466,67

0,m

0,m

963 730,78

737 801,03

225n9,75

5 46,83

5 836,83

69ntll
6943,72

2475[..ú

24750,m

?3211,29

2i2t7,29

25 804,32

5 804,32

20000,m

0,00

41973,32

32 384,31

19 980,@

19980,m

7 10t,54

1r0\9

9 589,01

55411,70

29697,32

20 36'r,53

20 36/,53

17w,24
tt091,24

25714,8

21699,9

0,00

21ffi,9
0,m

0,m

0,m

226798/'.6o

74079f'..28

21 699,64

a8 322,68

69 401,65

69 401,65

157 593,41

üi7 59143

20om,m

Saldo no Íimdo período 280 515,65 252Nt,n 162 642,86 fl 4rL97 72461,47 uw6t 0,o 7,0130,c)

Valor bÍuto no fim do período

DepÍeciações acumuladas no fim do período

2$ 515,65

0,0

879 903,51

62779f,23

969 56261

806 92475

21fi1,29

$554,32

61 953,32

39 485,85

$7n,23
{o79É,fi

0,o

0,m

2 A5 686,61

1525 555,71
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Ano 2019

9. Ativos não correntes detidos para venda

D€sriÉo
Conta43l
TeÍí€nol e

Conta432

Ediftiore Out.

conta433
Equipamento

contad34
€quipamênto

Conta435

Equipamenlo

contâ437
OdrsÂlivos

conta453
ÂFTem ors TOTAI-

ValoÍ bruto no início do período

Depreciações acumuladas no início do período

Saldo no início do período

Vadações no peÍíodo

Aumentos do período

AquÌsições em 1r mão

Diminulçôes do período

Depreciações do peÍíodo

Perdas oor imoaridade

280 5ú,65

0,m

280515,65

0,(x)

0,m

871943,51

538863,01

333 0$,50

7960,m

7960,0

4M,67
44ffi,6L

872015,59

660 113,59

211 902,q)

917$,1!}

9L7t5,r9

n8t,4
n687,4

247fi,ú
24 403,6s

345,35

0,m

345,35

346,35

33 !t6,73

26s92,38

6sí,35

8826,s9

8826,59

5 791,93

s79t,93

36876,67

24n6,4
72ü.I),n

18 535,03

18s3s,03

49m,4
4920,4

2t69Á,&

21599.,6

0,m

2169p.,9

2L69,il

2r40947,79

t214749,sr

866 198,28

12t 036,81

127036,81

154912,41

L332t2,77

27699,&

Saldo no Íim do período 280 515,65 296 573,89 2?5929,75 0.m I5$.01 25714.* 0,m 838322,68

Valor bruto no fìm do período

Deprecìações acumuladas no fim do período

280 515,6

0,m

879 903,51

543 329,52

963 730,78

Tgtut,ot
24750,0

2475,,@

4t973,32

32 384,31

55 411,70

29697,t2

0,@

0,(I)

22462U,96

t407 2,28

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

disponível para venda.

Ano 2020

Descrição Outros ANCDV TOTAT

1 Valor Bruto no inicio do períoodo

4 Saldo no início do período

6 Saldo no fim do período

33 104,93

33 104,93

33 104,93
7

33 104,93

33 104,93

10. Locações

o Decomposição das locações de acordo com o quadro seguinte:

Ano 2020

Descrição
Ativos Fixos

Tansíveis
TOTAT

Valor Bruto

De preci ações acu mu I adas

809 130,14

445 001,3s

809 130,14

445 001,35
7

Saldo no fim do Feríodo t&t28,79 36É.128,79

Total dos futuros pagamentos mínimos 56 213,39 562L3,39

Até um ano

De um a cinco anos

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

20333,25

35 880,14

8 990,53

35,23

20 333,25

35 880,14

8 990,53

35,23

/
7

/
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Ano 2O19

Resumo dos acordos de locação financeira de acordo com o quadro seguinte:o

Descrição
Ativos Fixos

Taneíveis
TOTAL

Valor Bruto

De preciações acu mul adas

809130,1_4

4L4658,97

809 130,L4

4r4658,97
7

Saldo no fim do período 39447t,L7 39447L,t7
Total dos futuros pagamentos mínimos 65203,92 65203,92

Até um ano
De um a ci nco anos

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

26992,4L
382TL,5I
39357,66

348,75

26992,41,
382r1-,5L
39357,66

348,75

7

7

7

Bem Ano Aquisição
Custo de

Aoukido

Depreciações

Acumuladas

quantia

escriturada
Valor em dívida

Piscinas Valseá 2004 809 130,14 445 001,35 364128,79 56 213,39

Totais 809 130,14 445 001,35 3U128,79 56 213,39

o

11. Financiamentos obtidos

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

financiamento:

Ano 2020

Ano 201!l

Dessição

Valor
@ntratualdo
empréstimo/

Valor do empréstlmo
Custos dos finãnciementos

obtldos anuais suportados
Custos dos

finandamentos
nos gastosCorrente Não @rrente Ìotal Juros

Empréstimos genéricos

Conta Caucionada/Conta Di namica

Empréstimos específicos

Leasing

Total dos Empréstimos/ ConÜatos

45(xD,m

45om,m

&9 Í!0,14

809 130,14

8tl1!D,14

0,(x)

20 333,25

20333,25

mt33,25

0,()0

:}5 880,14

35 880,14

:t5 880,14

0,m

0,m

t5,23

35,23

35,2t

0,00

0,00

35,23

35,73

3123

0,m

0,00

35,23

35,23

35,23

Desqição

Valor
contratual do
empréstimo/

valor do empÍéstimo
Custos dos financlamentos

obtidos anuais suportados
Custos dos

financiamentos
nos gastosCorrente Não @rrente Total

Juros

Empréstimos genéricos

Conta Caucionada/Conta Di namica

Empréstimos especÍficos

Leasing

Total dos Empréstimos/ Contratos

45mo,m

45000,m
g)9 Ít0,14

809 130,14

83r130,14

26W2,4L

26W2,41

26g,.2,4r

0,m

:t8 211,51

3a2tI,5L

:t8 21r"51

0,m 0,m

0,@

w,75
348,75

3Á8,75

0,00

0,m

w,75
34a,75

w,75

0,q)

0,m

w,75
348,75

w,75
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12. I nvestimentos financei ros

Descrição

TOTAL

2020 20L9

Valor bruto no início do período

Saldo no início do período

Movimentos do período

Aumentos

Diminuições

Saldo no fim do período

r8l,t2

tgl,t2

512,45

918,39

40.5,94

171,,90

L7t,9O

9,22

L 300,31

r29t,a9

693,57 tB1-,t2

Ano 2020

13.lnventários

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

Ano 2020

Descrição Mercadorias
Matérias pÍimas

subs. e consumo
Total

lnventários iniciais

Compras

lnventários finais

14u4,24

1 000,92

11850,44

608,02

38362,77

562,79

14652,26

39 363,69

12413,23

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 3L94,72 !18408,00 4l@2,72

Ano 2019

o Decomposição da rúbrica "lnventários":

Descrição Mercadorias
Matérias primas

subs. e consumo
Total

lnventários iniciais

Compras

lnventários finais

77 ffi8,41,

7172,03

t4M4,24

3r5,77

77 099,65

608,02

17 924,78

u271,68

14652,26

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas LO736,m 76ú7,& 87 54:1,60

t)escriÉo 3r-12-2020 31-12-2019 VariaSo

Valor ,6

Mercadorias

Subtotal

Matérias primas subs. e de consumo

Totais

11 850,44

11 850,44

562,79

t4M4,Z4

L404/,24

60&02

(2 1e4)

{2 1e4l

(4s)

(1s,6)

(15,61

(7,41

t24t3,23 t4652,26 (2 23el (15,31
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14. Diferimentos

Descrição 3L-Lz-2020 tL-t2-20L9
Variação

Valor %

Gastos a Reconhecer (SD)

Seguros

Outros

6293,1t
2L58,O7

4135,04

2t68,97
1 953,88

2r5,09

4t24,14
2M,19

3 919,95

tgo,L4

r0,45

1922,47

Totais 6293,tt 2t8,97 4124,L4 2023,06

Divulgação dos elementos que constituem a rúbrica "Diferimentos"

15. Rédito

o Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida do período, conforme
quadro:

Descrição 2020 20t9
Variação

Valor otto

Venda de bens

Prestação de serviços

8 168,15

4il856,20

L7 200,56

1 009 916,81

-9032,4L

-545 060,61

-52,5L

-53,97

Totais 473024,35 LO27 LL7,37 -554093,02 -53,95

16. Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes

o Saldos à data do balanço e movimentos do perído de cada classe de provisão, conforme
quadro seguinte:

Ano 2O2O

Descrição Processos judiciais
em curso Total

Saldo no início do período
Variações no período
Saldo no fim do período

O,OO

o,oo
O,OO

7
O,OO

o,oo
orm
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Ano 2019

Descrição Processos judiciais
em curso Total

Saldo no início do período
Variações no período
Aumentos do período
Diminuições do período
Utilizações
Reversões

Saldo no fim do período

44 53o.,OO

44 53o,OO
o,oo

44 53o,OD
9 500,oo

35 030,OO
O,OO

7
44 53O,OO

44 53o,OO
O,OO

44 53O,OA

9 500,oo
35 030,OO

O,OO

No ano de 2019 foi desreconhecida parte da provisão que tinha sido criada em 2018 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.

17.Subsídios e outros apoios de entidades públicas

o 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 2020

Descrição

Subsídios de outras entidades Município

CastanheiÍa de Pera Valor que falta
imputarvalor total

at rihrrírl n
Valor imputado no

ne ríndn

Subsídios ao investimento

Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

:!07 537,51

307 637,5t

307 637,sL

160 000,00

25736,4

25736,34

25736,34

160 000,00

58 681"97

58 681,97

58 681,97

0,00

Totais 467637,5t 185 736,34 588L,97
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18. lmpostos e Contribuições

Descrição

Subsídios de outras entidades Município

Castanheira de Pera Valor que falta
imputarvalor total

atrihuído
Valor imputado no

ne ríodn

Subsídios ao investimento

Para ativos fixos tangíveis

Equipamento básico

Subsídios à exploração

30it 637,5t

3O7 637,5L

307 637,5L

160 000,00

26290,45

25 980,30

25 980 30

160 000,00

84418,31

84 418,31

u478,37

0,00

Totais 467637,5L 186 290,45 844t8,3t

Descrição 2020 mtg

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

5 Tributaçõesautónomas

6 Taxa efetiva de imposto (6=4/1)

6 108,55

2339,76

2339,76

33,73

38Yo

26/.572,L7

55 733,03

55 733,03

T06,2I

2L%

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

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

Descrição 2020 20t9

Imposto corrente do período 2339,73 55 733,00

Total do imposto do período 2339,73 55 733,00

o Decomposição de Ativos e Passivos por impostos diferidos por tipo de diferença à data do
Balanço:

Descrição Total

Diferenças temporárias que originaram Ativos por impostos diferidos

Perdas p/ imparidade não aceites fiscalmente

SomaA

Valores refletidos no balanço

Ativos por impostos diferidos (Soma Ax21r%l

21699,il
2L699,U

4556,92
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o Decomposição dos saldos com o Estado, conforme quadro seguinte:

19. lnstru mentos financeiros

o Perdas por imparidade em ativos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte:

Ano 2020

Descrição Saldo inicial ReÍo4o Reversão Utilhação Saldo final

Dívidas a receber de clientes

ïotais

19 261,81

1926t81 0,m 0,00 0,m

19 261,81

19 261,81

Ano 2019

Desaição Saldo inicial Refoqo Reversão Utilização Saldo final

Dívidas a receber de clientes

Totais

19 261,81

19 2618r 0,m 0,m 0,m

19 261 81

19 261,81

o Discriminação das dívidas de cobrança duvidosa:

Descrição 2020 2019

Em mora:

Há mais de 24 meses

t926t,81
L926L,87

19261,81

79267,8r
Totais 19 26L81 t926t,8t

Categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade,
rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

@

Descrição 2V20 2019

Saldos

devedores

Saldos

credores

Saldos

devedores

Saldos

credores

IRC a PagaÍ

IRC a Recuperar

Retenções de I RS - Trabal ho dependente

Retenções de I RS - Trabal ho ìndependente

IVA - A recuperar

Outros impostos

Contribuições para a Segurança Social

8230,24

9 955,07

971,00

62,50

90,03

7 6W,78

24 501,33

22N5,23

1 365,00

605,00

1 060,51

7 586,42

Totais 18 18131 I 823,31 24$1,33 3tnz,fi

o
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Ano 2020

Ano 2019

o Decomposição da rubrica " Outros Créditos a Receber/

Descrição
Mensurados ao

custo

lmparidade

acumulada
Quantia

escriturada

Ativos Íinanceiros:

Clientes

Clientes c/c

Clientes de cobrança duvidosa

Outros créditos a receber

Outros ativos correntes

Passivos íinanceiros:

Fornecedores

Fornecedores c/c

Financiamentos obtidos

Locações Financeiras

Outros passivos correntes

Rendimentos e gastos de juros de:

Passivos financeiros

21577,8t

2 3L6,00

19261,8L

708,99

25 670,95

25670,95

56 213,39

s6 213,39

34 079,38

67,r3

t9261,81

t926L,81

2 316,00

2 3L6,00

0,00

708,99

0,00

25670,95

2s670,9s

s6 213,39

s62L3,39

34079,38

67,r3

Descrição
Mensurados ao

custo

lmparidade

acumulada
Quantia

escriturada

Ativos financeiros:

Clientes

Clientes c/c

Clientes de cobrança duvidosa

Outros créditos a receber

Passivos financeiros:

Fornecedores

Fornecedores c/c

Financiamentos obtidos

Locações Financeiras

Outros passivos correntes

Rendimentos e gastos de juros de:

Passivos financeiros

2185,97

2224,76

19 261,81

L3 615,14

91 551,51

9L 551,51

65 203,92

65 203,92

76695,70

348,75

t926'.,81

19261,81,

2224,16

2224,L6

0,00

13 615,14

91 551,51

91 551,51

65 203,92

65203,92

76695,70

348,75

Descrição 2020 20Í,
Variação

Valor %

Fornecedores c/c (saldo devedor)

Outros Devedores

708,99

0,00

73317,2I

297,93

(12 608)

(2e8)

(0s1

0,0

Totais 7(B,99 13 615,14 (12 eo6l (0,e1
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o Decomposição da rubrica " Outros passivos correntes"

20.Capitais Próprios

Descrição 2020 2019
Variação

Valor %

Clientes (saldo credor)

Remunerações a pagar

Fornecedores de lnvestimentos

Credores por acréscimos

Remunerações a liquidar - Encargos c/ férias

Outros acréscimos de gastos

0utros Credores

0,00

0,00

4 606,3s

29 111,98

27 472,50

1 639,48

361,0s

s1448

747,M

4Mt,41,

70 543,15

30 492,00

40 051,15

M9,62

(s14)

1747],

165

(41 431)

(3 020)

(38 412)

(8e)

(100,0)

(lm,0)

100,0

(s&7)

(e,e)

(9s,9)

( 19,7)

Totais 34 079,38 76 69170 (42 6161 (st6l

Conte Íkscrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições Saldo Final

51

551

552

57+59

818

Capital subscrito

Reservas legais

Outras reservas

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Resultado úquido do Período

50000,m

58 22465

/l85 591,67

392 918,31

26 839,14

20 883,91

187 gst23

3768.,79

2s736,4

208 839,14

s0000,m

79 108,56

6735/f.90

367 L8L,97

3768,,79

TOTAIS 1L95s'/|J,n 2n67,9t 234.575,8 7L7tffi,22

o Movimentos ocorridos no período nas rubricas de Capitais Próprios:

Ano 2019

Ano 2019

Conta Descrição Saldo lnicial Aumentos Diminuições Saldo Final

51

551

552

57+59

818

Capital subscrito

Reservas lêgais

Outras reservas

Ajustamentos / Outras variações no capital próprio

Resultado Líquido do Período

50om,m

8U7,U

393 995,87

418 898,6r

70L773.t7

70L77,3L

91 595,80

208 839.14

25 980,30

101n3.71

50 000,00

58224,65

485 591,67

392 918,31

208 839.14

TOTAIS t0127L4,93 3r06n,25 12775t,47 ttgss73,n
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21. Fornecimentos e serviços externos

o Decomposição dos Fornecimentos e Serviços Externos:

22.Gastos com o Pessoal

Descrição 2020 20t9 Variação

Valor %

Conservação e reparação

Limpeza, higiene e conforto
Trabal hos especial izados

Publicidade e propaganda

Outros serviços

Comunicação

Ferram. e utens. desg. rápido
Vigilância e segurança

Honorários

Seguros

Comissões

Rendas e alugueres

Eletricidade

Material de escritório
Combustíveis

Água

Serviços bancários

Subcontratação

Artigos para oferta
Deslocações e estadas

Contencioso e notariado
Outros materiais
Livros e documentação técnica

424LO,02

22435,3L

tL693,17

9 882,83

81_60,84

7 L20,96

6708,24

5 095,69

4 525,50

44L4,96

3807,42

3il7,58
3 041,08

2596,92

2490,33

1 888,96

L 480,56

37L,32

300,00

148,36

t26,59

ooo
0,00

34749,7L

36 301,43

L7 72L,40

40398,52

It3753,87
7 936,58

73892,93

t262,32
1_1110,00

4246,55

2tl3,o7
9787,54

7 4rg,go

2483,92

3734,54

L 580,85

3152,42

2U6,62
902,89

337,00

1465,92

4992,OO

L26,20

7 660

( 13 866)

(6 028)

(30 s16)

( 10s se3)

(816)

(7 18s)

3 833

(6 s8s)

168

r.688

(6 140)

(437s1,

113

(1.214l'

308

(1.672)

(2 33s)

(603)

( 18s)

(1 33e)

(4ee2l
( 126)

22,O

(38,2)

(34,0)

(75,5)

(92,8)

( 10,3)

(51,7)

303,7

(59,3)

4,0

79,9

(62,71

(59,0)

4,5

(33,3)

L9,5

(53,0)

(8&2)

(66,8)

(56,0)

(91,4)

(100,0)

(100,0)

Totais L422W,42 322LL6,8 (17e &|61 (55,8)

o Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

Descrição
2020 2019

Ne médio de
pessoa!;

Ns de horas

trabalhadas

Ne médio de

Dessoas

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

24

24

T2

72

38743

38743

19570

79L73

33

33

16

T7

55425

55425

27772

28253
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o Gastos com o pessoal:

23. Outros gastos e outros rendimentos

Descrição 2020 2019
Variação

Valor Yo

Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal

Encargos sobre as remunerações

Seguros de acidentes no trabalho
Outros gastos com o pessoal

(dos quais:formação)
(dos quais: fardamento)

19 825,55

238696,4
60 516,60

2774,72

2 050,00

800,00

0,00

70387,96

337423,39

77 967,68

3 912,55

1364,46

0,00

236 00

(s62)

(s27271

( 17 4sr-)

(1 1e8)

686

800

( 236)

(2,8)

(28.0)

(22,41

(30,6)

50,2

0,0

( 100,0)

Totais 323 803,31 435 056,04 (111 2s3) 33,5

Descrição 2020 20L9
Variação

Valor %

lmpostos

outros gastos e perdas

L0579,L4

4 600,81

824L,65

2084,62

2337

2 516

28,4

t20,7

Totais 15 179,95 t0326,27 4854 N,0

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

o Decomposição da rubrica "Outros rendimentos", conforme quadro seguinte:

Descrição 2020 2019
Variação

Valor %

Rendimentos suplementares

Descontos de p.p. obtidos

Rend. e ganhos em inv. não fin
Outros

t20,29

76,25

750,00

33 315,90

0,00

9,59

0,00

3197I,02

r20

66,67

750,00

L3M,88

695,93

4,2L

Totais 3/.262,43 31 980,60 228L,83 7,L4
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24. Divulgações exigidas por diplomas legais

Descrição Promoção Turística Restauração Total

cAE 829{X) cAE 56107

Venda de mercadorias
Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Mercadorias

Matérias primas, subsidiárias e de consumo

Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o pessoal

Remunerações

Outros gastos

Ativos fixos tangíveis

Quantia escriturada lQuida final
Total das aquisições

8 168,15

353970,76

1q)0,92

t338L7,28

311t1,72

3L94,72

2L

280 506,31

22325L,38

6528L,32

757 053,49

69 401,65

0,00

110 88144

*362,77
8463,14

38 40&00

3

43297,@

35270,61

8 026,39

t3077,4t
0,00

8 168,15

4@.856,20

39 363,69

1422ú,42
4l@2,72
3194,72

38 408,00

24

323 803,31

25852L,99

73307,7r

770 130,90

69 1101,65

o lnformação por atividade económica:

Ano 2020

Ano 2019

o lnformação por mercado geográfico:

Ano 2020

Descrição Promocão Turística Restauracão Total

cAE 82E,0 cAE 56107

Venda de mercadorias
Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Mercadorias
Matérias primas, subsidiárias e de consumo

Número médio de pessoas ao serviço
Gastos com o pessoal

Remunerações

Outros gastos

Ativos fixos tangíveis

Quantia escriturada lQuida final
Total das aquisições

L7 2@,56

769525,72

7 L72,O3

Ílíl4gtB,24

10736,20

ro736,20

27

!t80 588,07

307 799,25

72788,82

810 815,93

119 076,81

0,00

24ÍJ391,Ít9

77999,65

t7t72,4

76807,40

6
yM,97
440L2,LO

L0452,87

27 506,75

7 960,00

I7 2ú,56
1m9916,81

u27t,8
322tt6,8
87 5411,60

to736,20
76807,40

33

435 053,04

351 811,35

8324r,69

838322,8
t27 036,81

DescÍiËo Mercados geográficos Total

lnterno Comunitário Externo

Vendas

Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos

Aquisições de ativos fixos tangíveis

8 168,15

4&t 856,20

39 363,69

t28713,33

69 401,65

13 567,09

8 168,15

4&856,20

39 363,69

t42280,42

69 rm1,65
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Ano 2019

Descifo Mercados geográficos Total

lnterno Comunitário Erte rno

Vendas

Prestações de serviços

Compras

Fornecimentos e serviços externos

Aquisições de ativos fixos tangíveis

L7 2W,56

1 009 916,81

8L277,68

309 490,37

727 253,79

L2625,71

17 200,56

1 009 916,81

81271,68

322116,08

727 253,79

Outras divulgações exigidas por diploma legal

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

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

efeitos do ne 5, alínea e) do Arto 66s do CSC.

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

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

balanço;

- Os honorários faturados no período de 2020 pelo Revisor Oficial de Contas

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

25.Acontecimentos após a data do balanço

o Autorização para emissão das demonstrações financeiras:

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão pela Conselho de

Administração em L2/04/2O2L

o 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.

O Contabilista Certificado Conselho de Administração

?úrn @'^"'( khfitq"F
\bRN\

A\sxoç$fo
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RETATóMO E PARECER DO FISCAL ÚIIICO

Ao Município de Castanheira de Pera,

Em conformidade com as noímas em vi8or, apresentamos à Vossa apreciação o nosso relatório anual

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

financeiras apresentadas pelo conselho de Adminis:Úaçãoda pRAzltÂNDIA,TURtsMo EAMBTENTE, eM.,

referentes ao exercício de 2020.

Ao lonSo do exercício acompanhámos com a periodicidade e a extensão que considerámos adequada, a

atividade desenvolvida pela sociedade, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento

dos normativos legais e estatutários em vigor, tendo recebído da Administração resposta às informaç6es

solicitadas.

No final do exercício analisámos as demonstrâções financeiras e o relatório de gesüio os quais

consideramos conformes e apresentando apropriadamente a posição financeira, o desempenho e os

fluxos de caixa da Empresa, pelo que emitimos uma certificação legal das contas que expressa uma

opinião não modificada, com uma ênfase, relacÍonada com a divulgação do possível impacto da pandemia

COVID-19 na ativídade da Empresa.

A nossa opinião é de que o relatório de gestão e as demonstrações financeiras, bem como a proposta de

aplicação dos resultados, reúnem as condições para a sua aprovação pelo Município de Castanheira de

Pera.

Concluindo, manifestamos o nosso agradecimento ao Conselho de Administração e serviços da Empresã

pela colaboração prestada.

Leiria, 19 de abril de 2021

O Frscn- Úrurco
IEA*cE
Representada por
Femando Sá Pêreirà
ROC n.e 9Ír7

t .*-. -L.4tcaneta&AseÉglELc4 ut
NIF / NIFC: t02 237 953 - CtpiÉt Súht: 13.500 € - S-idrd. po. eu.blrirh:RuCrdEoMo@jrbodeAlbüqrcrquc,56'2-'C/^p.2913-2.Or-$2t trir-T.t.24.1&ò090-Fü,2t4&60,9-F-mail:rc1úlg4ggg!

C.iÀtrr: R@ Aule Mrc Bd. 2l - 3{'3(f2lE Cdd&r - Td. 239 ?ïB 650 - Fu.239 708 6t9 - E{.1: dinbr.íalaff.d
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ceRnrtcnçÃo TEGAL DAs coNTAs

REtATo soBRE A AUDtroRtA DAs oeuorusrnaçÕEs FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos es demonstÍações fìnanceiras anexas de pRnztúruota - turismo e Ambi€nte, 8.M,, S.A. (a Entidade),
que compreendem o balanço em 31 de dezembÍo de 2020 (que evidencia um total de 1.298.393,25 euros e um total
de capital próprio de L-173.66,22 euros, incluindo um resultado líquido de 3.768,79 euros), a demonstÍaÉo dos
resultados por natuÍezas, a demonstração das alteíações no capital próprio, a demonstração dos fluxos de caixa, e
a demonstraÉo dos resuhados por funções Íelativas ao ano fìndo nâquela data, e o anêxo às demonstrâções
financeiras que inclui um resumo das políticas contabilísticãs significativas.
Em nossa opinião, as demonstíações fìnanceiras anexas estão pÍeparadas, em todos os aspêtos matedais, de acordo
com a Norma Contabilístice e de Relato Financeiro paÍa Pequenas Entidades adotada em portugal atraves do sistema
de Normâlização contebilísticâ.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas tnternacionais de Auditoria (lSA) e demais noÍmas e
orientações técnicas e eticas da Ordem dos Revisores oficiais de contâs. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos de lèi e cumprimos os demais Íequisitos étìcos
nos termos do código de ética da Ordem dos RevisoÍes OÍiciais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada paÍa proporcionar uma base
para a nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção pera a divulgação, constante do relatório de gestão sobre o impacto da pandemia COVTD-19
na atividade dã Entidade no exercício em apreço e da imprevisibilidade que a pandemia poderá impactar no exercício
em cur50.

A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria.

ResponsabilÍdades do órgão de gestão pelâs demonírações financeiras
O órgão de gestão é responsável pela:

- 
preparação dê demonstrações financeiras de acordo com a Norma contabilística e de Relato Financeiro
para Pequenas Entidades adotada em Poftugal através do Sistema de Normalização contabilística;

- elaboÍação do relatório de gestão nos termos legais ê regulamentares aplicáveis;

- criação e manutenção de um sistema dê controlo interno apropriado para permitir a preperâção de
demonstrações fìnanceiras isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro;

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

- avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicivel, as
matérias que possam suscitar dúüdas significativas sobre a continuidade das atividedes-

Resfonsabilidades do auditor pela auditoÍia das demonstrações financeiras
A nossa responsabilidede consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiías como um
todo estão isentas de distoÍções meteriais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a nossa
opinião. Segurançâ razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma gârantia de que uma auditoÍia
executada de acordo com as lsA detetará sempre uma distoÍção material quândo existe. As distorções podem teÍ
oÍigem em fraude ou erro e são consideradãs materiais se, isoladas ou conjuntãmente, se possa razoavelmente
esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadoÍes tomadas com base nessas demonstrações fi nanceirãs.

-Lfi4,CtÉè&AsffiRELEa.
Lcirir: Ru crpi'o uo"o"n" o. ^0,0":lï'*'ffj.3rï5";.t:ïïtï1"## 

jtilïfri;Sï**. 
z4 816 oee - E-Ejr: gss!3lsr=rss,g

coimüir: Ru Allq@ Mtw Bdn. 2l - i03s 2Ì8 Cdmb! - Tel. 219 708 650 - F* 2t9 ?08 ó59 - Enili @inh..Ane.ff.d
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Como part€ de uma auditoÍiâ de acordo com as lSA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos ceticismo
profissional durante a euditoria e também:

- ldentificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a fraude
ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondãm a esses riscos, e obtemos
prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a nossâ opinião. O
risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma
distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões
intencionais, falsas declaíaçõês ou sobreposição ao controlo interno;

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoÍia com o objetivo de conceber
procedimentos de auditorie que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expÍessar uma opinião
sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

- avãliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas contabilísticas
e respetivas divulgeções feitas pelo órgão de gestão de acordo com a Norma Contabilística e de Relato
Financeiro para Pequênas Entidades edotâda em Portugal através do Sistema d€ NoÍmalização
Contabilística;

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com base
na prova de ãuditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com acontecimentos ou
condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da Entidade para dar continuidade
às suas atividades.

- 5e concluirmos que existe uma incerteze meteÍìal, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as

divulgações relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam
adequadal modificar a nossa opinião. A,s nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até
à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuías podem lwar a que a Entidade
descontinue as suas atividedes;

- avaliamos a apresentação, estrutuÍa ê conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as

divul8açõet nos termos da Norma Contabilística e de Rêlato Financeiío perã pequenas Entidades adotada
em Portugal através do Sistema de Normâlização Contabilística; e

- comunicamos com os encaÍïegados dã governação, entre outros assuntos, o âmbito e o
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significâtivas da auditoÍia incluindo qualquer deficiência
significativa de controlo interno identificado durente a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da coerência da infoÍmeção constante do relatóíio de gestão com
as demonstrações financeiras.

REIÂTO SOBRE OUTROS REQUISÍTOS ]"EGAIS E REGUTAMENTARES

Sobre o Íelatório de gesülo

Dando cumprimento ao artiSo 451.e, n.e 3, al. e) do Código das Sociededes Comerciais, somos de parecer que o
rêlatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legeis e regulamentares aplicáveis em vigor, a
infoÍmaÉo nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo êm conta o
conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorÍeções materiais.

Leiria, 19 de abril de 2021

LCA*IE
Representada por
FeÍnando Sá Pereira
ROC n,e 997
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