
 
 

 

  

Ponta Delgada, 31 de março de 2020 
      

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E 
CONTAS 2019 
Associação Seara do Trigo  
 

Nos termos das disposições Legais e estatutárias, 

presta-se neste documento informação completa 

da atividade e da gestão da Associação Seara do 

Trigo, relativo a 2019. 
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2- Introdução: 

A Direção submete à vossa apreciação, discussão e votação o presente Relatório de 

Atividades e Contas de 2019 documento este que, em conformidade com o disposto no 

n.º 1 da alínea h), do artigo 45º dos mesmos Estatutos, vem acompanhado pelo Parecer 

do Conselho Fiscal. 

O presente documento consiste no Relatório de Atividades e Contas de 2019 da 

Associação Seara do Trigo procedimento este, anual e obrigatório nos termos estatutários.   

A sua elaboração é da responsabilidade da Direção, com a colaboração direta da Diretor 

Técnico responsável administrativo e pela Contabilista Certificada.   

Tem como principal objetivo a demonstração das tarefas realizadas durante o ano, a nível 

operacional e financeiro, delineada e aprovada no Programa de Acão e Orçamento para o 

ano em análise.   

O conteúdo deste documento é subdividido em duas partes:   

Operacional - relatando as atividades desenvolvidas na Associação Seara do Trigo 

durante o ano, dando destaque aos principais aspetos exigidos designadamente: missão, 

objetivos, valências, pessoal, parcerias, subsídios, donativos, projetos, entre outros;    

Financeira e contabilística - constituída pelas demonstrações financeiras exigidas por lei, 

acompanhadas de várias notas técnicas explicativas de modo a facilitar e simplificar ao 

máximo a sua interpretação.   

 

 

A redação final foi submetida a aprovação da Direção, ao Conselho Fiscal para análise e 

emissão do seu parecer, e posterior apresentação e aprovação da Assembleia Geral 

perante os associados.   
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3- Relatórios de Atividades 

» ASSOCIADOS  

Os associados, como uma fonte de financiamento interna, são alvo de preocupação por 

parte da Direção, ambicionando que se estendam de forma cada vez mais significativa, 

não sendo, porém, uma tarefa simples, face às inúmeras Instituições existentes na nossa 

Região. No decorrer do ano de 2019, não tivemos inscrições.  

Salientamos que, a 31 de dezembro, a Instituição tinha 83 associados inscritos, sendo que 

83 deles estão com a situação ativa, e, infelizmente, alguns com as quotas em atraso, mas 

iremos manter contatos periódicos no sentido de sensibilizar os mesmos à sua 

regularização. 

» ACORDOS COM O INSTITUTO DE SEGURANÇA SOCIAL 

A Associação Seara do Trigo, dada a sua natureza social, não consegue gerar fundos (de 

forma autónoma) para desenrolar as suas atividades, recorrendo a fontes externas que 

assumem, principalmente, a forma de acordos de cooperação (comparticipações) 

provenientes do Instituto da Segurança Social dos Açores.   

Teve, no decorrer do ano em análise, os seguintes acordos celebrados, a saber 

mensalmente: 
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Mensalmente, consoante o mapa de frequência enviado no mês anterior, a Instituição 

recebeu atempadamente as comparticipações financeiras protocoladas. 

» CANDIDATURAS  

A Direção esteve atenta a possíveis candidaturas de financiamento, e  no decorrer do ano 

de 2019 a Instituição conseguiu concorrer ao “Programa Frota Solidária”, tendo lhe sido 

atribuído uma viatura de marca Opel ,  no valor 21.056.79€.  

» PROMOÇÃO E IMAGEM DA INSTITUIÇÃO 

Em 2019, demos continuação ao projeto da página web institucional 

https://www.searadotrigo.pt que serve para dar a conhecer a Instituição, divulgar as 

atividades realizadas, sendo a forma mais abrangente de disponibilizar documentação 

considerada útil. É um meio de comunicação com toda a população em geral.   

Na página pode encontrar uma diversificada documentação sobre a Instituição, tal como 

os seus serviços e ações a desenvolver.   

Sendo que, atualmente, também as redes sociais são um poderosíssimo meio de 

divulgação, a Instituição manteve sempre atualizadas as suas páginas oficiais, a saber: 

Facebook: https://www.facebook.com/seara.trigo 

MÊS/VALÊNCIA CAO LAR
TRANSPORTE DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA

ATENDIMENTO/ACOM

PANHAMENTO SOCIAL
TOTAL MENSAL

Janeiro 40 504,63 €   20 045,43 €   -  €                                        5 867,91 €                      66 417,97 €         

Fevereiro 40 504,63 €   20 045,43 €   -  €                                        5 867,91 €                      66 417,97 €         

Março 29 753,42 €   20 045,43 €   -  €                                        5 867,91 €                      55 666,76 €         

Abril 44 790,20 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              5 867,91 €                      75 743,54 €         

Maio 41 038,46 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              5 867,91 €                      71 991,80 €         

Junho 41 038,46 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              6 966,23 €                      73 090,12 €         

Julho 41 038,46 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              5 867,91 €                      71 991,80 €         

Agosto 41 038,46 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              2 208,64 €                      68 332,53 €         

Setembro 41 038,46 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              2 208,94 €                      68 332,83 €         

Outubro 41 038,46 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              5 867,91 €                      71 991,80 €         

Novembro 41 038,46 €   20 045,43 €   5 040,00 €                              4 423,30 €                      70 547,19 €         

Dezembro 51 660,15 €   20 045,43 €   6 627,60 €                              4 423,30 €                      82 756,48 €         

Total Por Valência 494 482,25 € 240 545,16 € 46 947,60 €                            61 305,78 €                    850 113,81 €       

RESUMO DE ACORDOS DE COOPERAÇÃO RECEBIDOS EM 2019, POR MÊS E VALÊNCIA

https://www.facebook.com/seara.trigo
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Consideramos a Internet um meio poderoso e relativamente barato não só para dar a 

conhecer a atuação da Instituição, mas também para captar apoios da sociedade civil, 

sejam estes em espécie, em géneros, em trabalho ou de outra natureza. 

» REDES, PARCERIAS E COOPERAÇÃO 

As parcerias permitem abordar os problemas sociais de maneira mais aligeirada, sendo 

um enorme aliado na forma de resolvê-los.  

Ao longo do ano, a Associação  Seara do Trigo com a concretização e partilhas de projetos 

e atividades, quer ao nível local, quer ao nível concelhio, destacamos os parceiros mais 

relevantes:  

• Instituto de Segurança Social dos Açores;  

• Câmara Municipal da Ponta Delgada;  

• Junta de Freguesia de São Sebastião; 

• Junta de Freguesia de Relva; 

• Banco Alimentar 

• Portos dos Açores: 

• Aquafit – Piscinas Cobertas da Lagoa; 

• Associação Alzheimer Açores (ALZA); Associação de Dor Crónica; EquiAçores - 

Escola de Equitação; Polícia de Segurança Pública;  

• Serviços de Desporto de S. Miguel;  

• Associação de Futebol de Ponta Delgada;  

• Expolab;  

• Solidaried’arte - Associação de Educação e Integração pela Arte e Desenvolvimento 

Cultural Social e Local; Universidade dos Açores 

• Unidade de Vida Apoiada – Vila Azálea; 

•  Escola Básica Integrada Canto da Maia; 

•  9 Circos - Associação de Artes Circenses dos Açores;  
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•  Kairós - Cooperativa de Incubação Iniciativas de Economia Solidária; 

•  Yoga - Carolina Lino;  

•  Patrícia Maciel; 

•  Cresaçor - Cooperativa Regional de Economia Solidária, CRL;  

•  Musicoterapia – Dr.ª Letícia Dionizio;  

•  Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada.  

•  Natália Sousa - Zumba 

O reforço da articulação próxima com os serviços, de Saúde, Emprego e Segurança 

Social, permite responder a situações identificadas e sinalizadas pelas diferentes 

entidades. 

» RECURSOS HUMANOS 

A Associação Seara do Trigo privilegia o seu capital humano, as pessoas que a integram 

e a mais-valia que cada uma delas representa e coloca à disposição da Instituição: a 

educação e a formação, as competências, experiência e habilidades, atitude e grau de 

compromisso com as tarefas. Capitalizando todo o conhecimento criado ao longo dos 

anos numa importante fonte de informação e especialização/qualificação de todas as 

partes envolvidas, a Instituição mantem uma postura de análise da gestão dos seus 

Recursos Humanos, no sentido de favorecer o alinhamento das suas práticas com os 

objetivos institucionais, considerando que este encaixe se assume como fundamental para 

a sua prossecução.  

Ao longo do ano, várias foram as dificuldades que se verificaram a nível operacional, 

mais propriamente na questão dos recursos humanos, umas vezes devido à própria 

necessidade funcional interna, designadamente por baixas médicas, outras, por 

orientações legais e exigências externas.  

Para assegurar a boa organização e funcionamento da Instituição, bem como a eficácia 

que se exige na prestação dos serviços aos nossos Utentes, foi necessário recorrer, 

algumas vezes, à contratação de novos colaboradores. Para cumprimento de forma 
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exequível da nossa missão e objetivos, e atendendo à segurança financeira que se impõe 

à Instituição, o reforço da equipa de colaboradores foi feito recorrendo a trabalhadores 

em regime de apoio por programas de emprego. Deu-se preferência à contratação a termo 

certo (curto prazo), programa de estágios profissionais e contratos de emprego inserção e 

emprego. 

Assim, atendendo a todos estes fatores, ao longo do ano trabalharam, em média, na 

Instituição, 51 colaboradores. 

» HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO  

Demos início ao procedimento de Higiene e Segurança no Trabalho em parceria com a 

Gecite, tendo sido realizadas visitas de acompanhamento às nossas instalações, dos quais 

resultou um relatório de aconselhamento técnico sobre situações e métodos que devemos 

alterar, bem como com as novas legislações em vigor.  

» MEDICINA DO TRABALHO  

Demos início aos serviços de Medicina do Trabalho, através de contrato de prestação de 

serviços realizado com a clínica de São sebastião. Está a decorrer ainda o processo de 

consulta, uma vez que estamos a tentar marcar dentro do horário de trabalho. Neste 

momento os funcionários do Lar e parte e equipa técnica do CAO e Serviços 

Administrativos já se dirigiram às consultas de medicina, estando todos aptos para o 

trabalho. 

» PROGRAMAS E PROJETOS SOCIO PROFISSIONAIS   

O recurso a programas sócio profissionais e contratação tem merecido por parte da 

Associação Seara do Trigo uma atenção especial, por um lado, pelas necessidades 

pontuais da Instituição e, por outro lado, possibilitar às pessoas desempregadas a 

reintegração no mercado de trabalho.  

No decorrer do ano de 2019 apresentámos várias candidaturas aos vários programas 

disponíveis. 
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» PATRIMÓNIO IMOBILIÁRIO E BENS MÓVEIS  

A Instituição é possuidora do Edifício situado na rua dos valados, onde está instalado as 

instalações do Lar, e é possuidora da instalação sita na rua do contador n.º71. 

Relativamente aos bens móveis, melhor descritos na relação de inventário, destaca-se o 

seu parque automóvel constituído pelas seguintes viaturas: 

Viatura  Data da Matricula Marca/Modelo  Kms Percorridos 

53-75-VV 10-02-2004 Ford Transit 224058 

56-BB-21 29-12-2015 Renault Kangoo 191667 

19-MB-81 28-07-2011 Renault Traffic 137887 

96-SP-27 09-03-2017 Renault Traffic 32938 

88-OH-30 24-01-2014 Renault Passenger 66063 

39-QS-20 29-12-2015 Renault Master 46293 

39-QS-97 29-12-2015 Renault Master 34526 

73-LD-62 22-12-2010 Renault Clio 109793 

 

A Associação Seara do Trigo, no decorrer do ano de 2019, manteve todas as viaturas 

operacionais, tendo as mesmas percorrido 70.985 Km, dando assim o apoio necessário e 

imprescindível a todas as suas respostas sociais. 

4 RESPOSTAS SOCIAIS  

Centro de Atividades Ocupacionais: 

Objetivos do CAO: 

 

O Centro de Atividades Ocupacionais visa a valorização pessoal e a integração social de 

pessoas com deficiência grave e profunda. 

  

São objetivos gerais das atividades ocupacionais: 

 

• Estimular e facilitar o desenvolvimento possível das capacidades remanescentes das 

pessoas com deficiência grave e profunda; 

• Facilitar a sua integração social; 

• Facilitar o encaminhamento da pessoa com deficiência, sempre que possível, para 

programas adequados de integração socioprofissional; 
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São objetivos específicos das atividades ocupacionais: 

 

• Diagnosticar necessidades, elaborar planos individuais de intervenção e realizar a 

avaliação periódica do cliente nos ateliês em que este se encontra inserido; 

• Organizar e promover atividades diárias estruturadas nas áreas de expressão; 

• Promover autonomia em atividades de vida diária (higiene pessoal, alimentação, etc.) 

• Promover a interação com outras populações através da realização de eventos de carácter 

desportivo, recreativo e cultural. 

  

Serviços Prestados e Atividades Desenvolvidas: 

 

O Centro de Atividades Ocupacionais assegura a prestação dos seguintes serviços: 

• Apoio técnico permanente nos planos físico, psíquico e social; 

• Atividades terapêuticas; 

• Alimentação: almoço e lanche; 

• Higiene Pessoal; 

• Transporte (da paragem dos transportes públicos até à Instituição e vice-versa. Ou 

«Transporte (da Instituição ou de terceiros), no caso dos clientes que não beneficiem de 

transporte público ou não possuam autonomia para tal.»; 

• A participação em ações culturais, gimnodesportivas e recreativas. 

• Apoio na realização de atividades ocupacionais no domicílio, sempre que a pessoa com 

deficiência, em consequência das suas limitações, se encontra impossibilitada de se 

deslocar da sua residência ou quando se considerar como mais adequado e útil este tipo 

de apoio. 

O Centro de Atividades Ocupacional, tendo em conta as características, especificidades, 

necessidades e interesses dos clientes, e com vista a otimizar as suas potencialidades 

desenvolve as seguintes modalidades de atividades: 

• Atividades socialmente úteis: visam a valorização pessoal e o máximo de 

aproveitamento das capacidades da pessoa, no sentido da sua autonomia; 

• Atividades de bem-estar/ocupacionais: visam o seu equilíbrio físico, emocional e social. 

Tem como objetivo a manutenção do seu interesse e participação ativa; 
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• Experiências sócio profissionais: visam proporcionar através de Protocolos de 

Cooperação a possibilidade de contacto com o mercado normal de trabalho. 

 

 RESPOSTA SOCIAL (LAR) 

A valência Lar Residencial é uma resposta social destinada ao acolhimento de pessoas 

com deficiência e incapacidade, de idade igual ou superior a dezasseis anos, que se 

encontram impedidas, temporária ou definitivamente, de residir no meio familiar. 

Pretende-se que seja uma solução de complementaridade ou de alternativa à situação 

familiar que contribua para a autonomia, valorização pessoal e desenvolvimento de 

competências do cliente.  

O Lar Residencial tem como objetivos gerais os seguintes: 

- Contribuir para o bem-estar e melhoria da qualidade de vida dos residentes; 

- Promover estratégias de reforço da autoestima pessoal e da capacidade para a 

organização das actividade de vida diária; 

- Promover ou manter a funcionalidade e autonomia do residente. 

CRAIPAA. 

O CRAIPAA é uma estrutura especializada com a finalidade de promover a informação, 

a avaliação, a investigação e a intervenção em matéria de produtos de apoio, 

acessibilidade e comunicação aumentativa e alternativa, destinados a pessoas com 

necessidades especiais devido a deficiência e/ou incapacidade permanente ou temporária. 

 

Possui produtos de apoio de acesso ao computador, soluções de comunicação aumentativa 

e alternativa, produtos de apoio à alimentação e preparação de alimentos, produtos de 

apoio à higiene e cuidados pessoais, entre outros. Estes produtos encontram-se 

disponíveis para empréstimo, mas pretendemos rentabilizar este serviço a longo prazo. 
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5- DONATIVOS  

Diversas pessoas e entidades contribuíram com donativos, sendo que ao longo do ano de 

2019 foi recebido por parte da Instituição a importância de 5.773,26 €. 

» CONSIGNAÇÃO IRS   

Iniciou-se a campanha de apoio à consignação de 0,5% do IRS de todos aqueles que 

queiram colaborar com a instituição. A totalidade dos impostos que pagamos destinam-

se a financiar as despesas públicas do Estado sem nós decidirmos diretamente onde são 

aplicados. A única exceção existente é a possibilidade de destinar 0,5% do nosso IRS a 

uma determinada Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), de acordo com a 

regulamentação da Lei nº 16/2001, de 22 de junho.  

Esta consignação fiscal, não representa qualquer custo adicional para o contribuinte. Uma 

vez que essa consignação apenas se iniciou em 2020 referente a 2019, ainda não nos foi 

consignado nenhum montante em matéria de IRS por isso apelamos ao apoio dos nossos 

sócios na divulgação desta funcionalidade. 

» ATIVIDADES DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS   

A Direção este ano, por manifesta falta de oportunidade, não levou a efeito nenhum 

evento específico de angariação de fundos mas mantém presente essa intenção. 

» VOTO DE PESAR PELO FALECIMENTO DE SÓCIOS E AMIGOS  

Há pessoas que, pelo muito que fizeram em vida, deixam um legado imperecível, fonte 

de inspiração permanente para gerações presentes e futuras.   

A Direção da Associação  Seara do Trigo coloca à consideração da Assembleia um voto 

de pesar abrangente a todos aqueles que "partiram" no decorrer do ano de 2019, tendo 

sido sócios ou simplesmente amigos e/ou doadores da Instituição.   
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6- RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS: 

» PREÂMBULO | ELEMENTOS CONTABILÍSTICOS:  

A Instituição mantém a sua situação financeira regularizada, com as Colaboradoras, 

Terceiros (Fornecedores, Clientes, Associados, Instituições Bancárias, etc.) e com o 

Estado (Autoridade Tributária e Segurança Social).  

A Instituição não tem qualquer dívida em mora, junto de instituições bancárias. 

Garantir o cumprimento de todas as responsabilidades da Associação  Seara do Trigo é 

um objetivo e uma realidade quotidianamente presente em todos os mecanismos de gestão 

e de tomada de decisão.   

Os resultados do exercício do ano transato demonstram as preocupações que, anualmente 

reiteramos e que de uma forma simples e objetiva todos os associados e leitores deste 

documento podem analisar e confirmar.   

Em 2019, a Associação Seara do Trigo apresentou um resultado líquido negativo de 

Euros: 81.436,34€ considerando que, com a adoção do SNC-ESNL as informações de 

natureza económica e financeira encontram-se explicadas com grande detalhe nas 

Demonstrações Financeiras, para o mesmo se remete a explicação da formação dos 

resultados líquidos.  

» AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

O objetivo das demonstrações financeiras é o de proporcionar informação fiável acerca 

da posição e do desempenho financeiro de uma determinada entidade que seja útil nas 

respetivas tomadas de decisões económicas, permitindo, simultaneamente, mostrar os 

resultados da gestão e dos recursos que lhes foram confiados e colocados à disposição.  
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Para satisfazer estes objetivos, as demonstrações financeiras proporcionam informação 

acerca dos ativos, passivos, capital próprio, rendimentos e gastos e outras alterações do 

capital próprio.  

As informações, contidas em mapas como o balanço, as demonstrações de resultados, 

juntamente com informação contida nas notas explicativas, ajudam a perceber as 

demonstrações financeiras e a prever os futuros fluxos de caixa da entidade, a sua 

tempestividade e grau de incerteza.  

As demonstrações económico-financeiras revelam:  

• A situação patrimonial e financeira, bem como o grau de cumprimento das obrigações 

para com terceiros;  

• A situação económica e a capacidade de gerar excedentes; 

Para tal, a preparação exige várias categorias de demonstrações financeiras:  

• Balanço; 

 • Demonstração dos Resultados;  

• Balancetes  

Adotam-se como características qualitativas da informação:  

• A relevância;  

• A fiabilidade;  

• A comparabilidade 

A relevância tem a ver com a capacidade da informação em influenciar as decisões dos 

seus utilizadores, ajudando-os a avaliar os acontecimentos passados, presentes e futuros 

ou a confirmar ou a corrigir as suas avaliações passadas. A objetividade e rapidez da 

informação constituem os elementos fundamentais para a sua relevância.  

A fiabilidade consiste na característica que a informação tem de estar liberta de erros 

materiais e de juízos prévios. Assim, deve ser capaz de evidenciar de forma apropriada a 

realidade que tem por finalidade representar ou se espera que represente. Para que a 

informação seja fiável, os factos devem ser registados de acordo com a sua substância e 
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realidade económica e financeira e não apenas com base na sua forma legal ou 

documental.  

A comparabilidade deve ser entendida como a característica da informação financeira em 

ser confrontada com os impactos financeiros de operações similares quer no tempo, quer 

no espaço. A comparabilidade no tempo leva a que, numa dada unidade, os factos sejam 

registados de forma consistente ao longo dos vários períodos. Desta forma, será possível 

acompanhar, durante a sua vida, a evolução e tendências na posição financeira e nos 

resultados das operações realizadas.  

Por fim, tendo em consideração os elementos anteriores, as contas anuais devem dar uma 

imagem verdadeira e apropriada da posição financeira e dos resultados. 

» BALANÇO 
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» DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZA 

 

 

 

 



                                  Relatório de atividades e contas 2019  

 Rua do Contador n.º 71 , Telefone 296 305 180  Email : searadotrigo@gmail.com 

Página | 17 

7-BALANCETE GERAL DE DEZEMBRO 2019 |  
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8- ANEXO ÀS DEMONSTAÇÕES FINANCEIRAS 

Este anexo, visa complementar a informação financeira apresentada noutras 

demonstrações financeiras, divulgando as bases de preparação e políticas contabilísticas 

adotadas e outras divulgações exigidas pelas Normas de contabilidade e relato financeiro 

(ESNL). 

1. Identificação da Entidade e período de relato  

1.1 Designação da entidade 

Associação Seara do Trigo 

1.2 Sede  

Rua Do Contador N.º 71  

1.3 Natureza da atividade 

A Associação Seara do Trigo é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que presta 

serviços terapêuticos, pedagógicos e assistenciais a 75 jovens, maiores de 16 anos com deficiência  

do concelho de Ponta Delgada  

1.4 Período de relato 

O período de relato é de 1 de janeiro a 31 de dezembro do ano de 2019. 

 

2. Adoção pela primeira vez da norma contabilística e de relato financeiro (“NCRF 

– ESNL”)  

2.1 Referencial Contabilístico  

As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade 

das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a 

Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as entidades do setor não lucrativo 

(NCRF – ESNL) aprovada pelo Decreto-Lei n.ºs 36-A/2011 que faz parte integrante do 

Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aprovado pelo Decreto-lei n. 158/2009 de 

13 de Julho, segundo os modelos constantes da Portaria nº 105/2011 de 14 de Março. 

Devem entender-se como fazendo parte da norma as Bases para a apresentação de 

Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de 

Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF-ESNL) e as Normas 

Interpretativas. 
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2.2 Derrogação das disposições do SNC  

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, 

quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer disposição 

prevista pelo SNC. 

3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações 

financeiras são as que abaixo se descrevem.  

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 Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade 

das operações, a partir dos registos contabilísticos da Associação Seara do Trigo, 

mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

3.3 Pressupostos da especialização do Exercício 

A Associação Seara do Trigo regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime 

do acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são 

gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças 

temporárias entre os montantes financeiros e os correspondentes rendimentos e gastos são 

registados nas rubricas de “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”. 

3.4 Consistência de Apresentação 

A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras estão consistentes 

de um período para o outro. 

 

3.5 Ativos fixos tangíveis 

Todos os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 

das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. 
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As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das 

quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo 

de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil 

estimada: 

 

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no 

período em que ocorrem. 

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/ 

promoção, e são registados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por 

imparidade.  

Estes bens são depreciados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam 

concluídos ou em estado de uso. 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são 

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

de alienação/abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros 

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

3.6 Créditos a receber 

As contas de “Créditos a receber” não têm implícitos juros e são registadas pelo seu valor 

nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade, reconhecidas nas rubricas “Perdas 

de imparidade acumuladas”, de modo a refletir a sua quantia recuperável. 

3.7 Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre rendimento do ano compreende os impostos correntes. Os impostos 

sobre o rendimento são registados na demonstração dos resultados, exceto quando estão 

relacionados com situações que sejam reconhecidas diretamente nos capitais próprios ou 

quando não são aplicáveis ao abrigo da isenção vigente nos termos da natureza das 

operações praticadas e da Instituição. 

3.8 Fornecedores e outras contas a pagar 
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As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas 

pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

3.9 Rédito 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação 

de serviços decorrentes da atividade normal da “Associação Seara do Trigo”. Esta 

Instituição reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja 

provável que a Associação 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 Associação baseia as suas estimativas 

em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transação e a 

especificidade de cada acordo. 

Os rendimentos das vendas e da prestação de serviços são reconhecidos na data efetiva 

das mesmas. 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime do acréscimo, tendo em 

consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade.  

3.10. Subsídios 

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 Entidade cumpre todas as 

condições para a receber.  

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para financiamento de projetos de investimento 

estão registados em balanço na rubrica “Outras Variações no Capital Próprio” e são 

reconhecidos na demonstração de resultados de cada exercício, proporcionalmente às 

depreciações de ativos subsidiados. 

Os subsídios reembolsáveis são contabilizados no passivo. Se a qualquer momento 

passarem a não reembolsáveis, serão tratados como acima descrito. 

 

3.11. Benefícios dos Empregados 

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, ordenados, complementos 

de trabalho noturno, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de 

produtividade e assiduidade, subsídio de alimentação, subsídio de férias e de natal, 

abonos para falhas e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pelo 

órgão de gestão. Para além disso, são ainda incluídas as contribuições para a Segurança 
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Social de acordo com a incidência contributiva decorrente da legislação aplicável, as 

faltas autorizadas e remuneradas e, ainda, eventuais participações nos lucros e 

gratificações, desde que o seu pagamento venha a decorrer dentro dos 12 meses 

subsequentes ao encerramento do período.  

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos 

no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada, por contrapartida 

do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.  

Os benefícios decorrentes da cessação do emprego, quer por decisão unilateral da 

Empresa, quer por mútuo acordo, são reconhecidos como gastos no período em que 

ocorrerem.  

 

3.12. Passivos contingentes 

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. 

3.13. Eventos subsequentes 

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

condições que existiam nessa datam são refletidos nas demonstrações financeiras. 

Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados 

no anexo às demonstrações financeiras. 

4. Ativos fixos tangíveis 

A rubrica “Activos Fixos tangíveis” apresentava a seguinte composição em 31 de 

Dezembro do ano de 2019 : 
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5. Diferimentos 

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica de “diferimentos” apresentava a seguinte 

composição: 

 

 

Os valores registados em Diferimentos (Ativo) no ano de 2019, resultam dos saldos a 

imputar no próximo ano. 

 

6. Outros ativos correntes 

Em 31 de Dezembro de 2019, a rubrica “Outros ativos correntes” tinha a seguinte 

composição: 
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7. Caixa e depósitos bancários 

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, o saldo desta rubrica apresentava-se como se segue: 

Caixa e depósitos bancários 

  
      

Rubricas  31-Dez-19  31-Dez-18 

      

    Depósitos à ordem  185,729.42 148,875.49 

  185,729.42 148,875.49 

   
 

8. Resultados Transitados 

O valor da rubrica de “Resultados Transitados” apresenta-se como se segue: 

 

A variação registada em 2019 resulta da transferência do resultado do exercício de 

2018. 

9. Estado e Outros Entes Públicos 

 Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Estado e outros entes públicos” no 

passivo, apresentava os seguintes saldos: 
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10. Outros passivos correntes 

Em 31 de Dezembro de 2019 a rubrica “Outros passivos correntes” apresentava a seguinte 

composição: 

 

11. Vendas e serviços prestados 

A 31 de Dezembro dos anos de 2019 a rubrica de “Vendas e serviços prestados” 

apresentava-se como se segue: 
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12. Subsídios, doações e legados à exploração 

Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a rubrica “Subsídios, doações e legados à 

exploração” apresentava a seguinte composição: 

 

 

13. Fornecimentos e serviços externos 

A rubrica “Fornecimentos e Serviços Externos” apresentava os seguintes valores nos 

períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018: 

 

14. Gastos com o pessoal 

A repartição dos gastos com o pessoal nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2019 

e de 2018, foi a seguinte: 
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15. Outros rendimentos 

Os outros rendimentos e ganhos, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 

2018, foram como se segue: 

 

16. Outros gastos  

Os outros gastos e perdas, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018, foram como se segue: 

 

 

17. Gastos com depreciações  

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, os gastos com depreciações 

e amortizações registaram os seguintes movimentos: 
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A instituição utiliza o método das quotas constantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Contabilista Certificado A Direção 
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9- Ata de Aprovação de Contas de Conselho Fiscal 
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