
 
 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE CONTAS 

2014 

 

 

_____________________________ 

 

 

 

  



relatório de contas 2014 

 

2 
 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório diz respeito à atividade de Tesouraria da Associação Portuguesa para a 

Reabilitação Urbana e Proteção do Património [APRUPP], relativa ao ano transato de 2014. 

Sendo um momento de transição entre dois mandatos, com a alteração dos órgãos sociais da 

Associação, considera-se oportuno realizar-se, igualmente, um balanço do primeiro mandato, 

respeitante ao triénio 2012-2014, o qual é apresentado no capítulo 5 do presente Relatório. 

 

2. RESUMO 2014 

Apresenta-se na Figura 1, o gráfico com o resumo da atividade da tesouraria no ano de 2014.  

Houve um saldo inicial na conta, que transitou do ano anterior de 2.131,86€. No decorrer do 

ano, as entradas totalizaram o valor de 2.235,00€ e as saídas um valor de 1.061,32€, de onde 

decorre um saldo do exercício do ano de 2014, no valor de 1.173,68€. Somando o saldo do 

exercício de 2014 ao de 2013, transitará para o ano de 2015, um valor positivo de 3.305,54€. 

 

 

Figura 1 – Resumo da tesouraria do ano de 2014 
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3. RECEITAS ou ENTRADAS 2014 

Relativamente às Entradas ou Receitas, apresenta-se na tabela nº 1, a discriminação geral das 

categorias de receitas, sendo elas: Quotas pagas pelos sócios (atualizações de quotas para o 

ano de 2014 ou novas entradas nesse ano), as Atividades desenvolvidas e Donativos 

realizados. 

 

Tabela 1 – Resumo das Receitas ou Entradas (2014) 

 

A tabela nº 2 apresenta um detalhe maior do capítulo das Receitas ou Entradas.  

 

Tabela 2 – Receitas ou Entradas (2014) 

Relativamente às quotas, estas continuam a ser a principal fonte de receita da Associação, 

quer por via da renovação de quotas (44 sócios renovaram as suas quotas em 2014), quer por 

via da entrada de novos sócios (20 entradas). 

A rubrica que contribui em segundo lugar para as receitas, são as atividades. Nestas, destaca-

se a segunda formação promovida pela APRUPP – um Workshop sobre a “Casa antiga do 

Porto”, que teve lugar no dia 31 de Maio, e onde participaram 12 sócios e 13 não sócios, com 

valores de inscrição de 20€ e de 30€, respetivamente.  

Refira-se que o Workshop mobilizou a entrada de novos sócios e atualização das quotas de 

outros, num total de 8 quotas pagas.  
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O Jantar embora apareça como receita, na verdade é uma atividade de “saldo zero”, pois as 

receitas consistiram no valor da inscrição no jantar, que foi totalmente restituído ao 

restaurante (Maus Hábitos). No entanto, o valor unitário do jantar foi alterado já depois de 

alguns pagamentos realizados, resultante da alteração de menu (passou de 17,5€ para 15€), o 

que resultou num valor de donativos à Associação de 25€, referente a 10 pessoas que 

ofereceram essa diferença já paga. 

Outras atividades como a participação em debates não se traduzem em receitas, mas apenas 

em despesas, que serão apresentadas no próximo capítulo do presente relatório. 

Refira-se que, relativamente à categoria de Atividades e Iniciativas, não estão aqui referidas 

todas as atividades promovidas pela APRUPP, mas apenas aquelas que apresentaram 

despesas, receitas ou ambas.  

 

 

4. DESPESAS ou SAÍDAS 2014 

Relativamente às Despesas ou Saídas, apresenta-se na tabela nº 3, a discriminação geral das 

categorias de despesas, nomeadamente e para o ano de 2014: despesas de Funcionamento 

(107,82€), de Recursos Humanos (399,75€) e despesas relacionadas com as Atividades e 

iniciativas (553,75€).  

 

 

Tabela 3 – Resumo das Despesas ou Saídas (2014) 

 

 

 

 

 



relatório de contas 2014 

 

5 
 

 

 

A tabela nº 4 apresenta um detalhe maior do capítulo das Despesas ou Saídas. 

 

Tabela 4 - Despesas ou Saídas (2014) 

 

Relativamente à categoria de Funcionamento, mantêm-se rubricas de despesas como: 

Material de Escritório (livro de recibos e aquisição de um carimbo); Correios (envelopes e selos 

para envio de recibos aos sócios); e renovação do registo do site da APRUPP. 

De notar que o Banco (BPI) deixou de cobrar comissão de serviço, resultante do valor à ordem 

ser superior ao mínimo para a cobrança daquele valor, pelo que esta rubrica desaparece no 

presente ano.  

Relativamente à categoria de Recursos Humanos, contabilizam-se apenas os honorários 

mensais pagos ao contabilista (FISCONT), no valor de 30,75€. Note-se que entra na 

contabilidade deste ano o valor referente a 13 meses: de Dezembro de 2013 a Dezembro de 

2014, inclusive.  

Finalmente, na categoria de Atividades e iniciativas, apresentam despesas: o Workshop 

realizado este ano, unicamente com o valor do almoço oferecido ao formador; o Jantar da 

Assembleia (a restituição integral das receitas das inscrições, pagas ao restaurante); e 

despesas de deslocação referentes à participação de elementos da Direção em debates 

promovidos por entidades externas, designadamente, em Torres Novas, Coimbra e Évora. 

Tendo em conta os valores de Entradas e Saídas da rubrica “Atividades”, apresentados nos 

capítulos 3 e 4, respetivamente de 930€ e 553,75€, verifica-se que estas resultam num saldo 

global positivo de 376,25€.  
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5. BALANÇO DO 1º MANDATO - TRIÉNIO 2012/2014  

5.1 Balanço da Tesouraria 

No dia 4 de Dezembro foram realizadas as primeiras eleições da APRUPP, completados os 3 

anos do primeiro mandato da Associação, dando assim cumprimento ao estipulado nos 

Estatutos. Termina assim uma etapa, caracterizada pela fundação da APRUPP e pelos primeiros 

passos que consideramos terem sido já bastante sólidos e que muito contribuíram para a 

afirmação da Associação, enquanto entidade participativa na Sociedade Civil, nos temas e para 

os objetivos a que se propôs. 

Do ponto de vista financeiro, a APRUPP constituindo-se como uma Associação sem fins 

lucrativos, não apresenta um grande volume de transações, quer de entradas, quer de saídas, 

como outras figuras legais, conforme demonstrado pelos Relatórios de Contas dos anos 

anteriores e pelo presente.  

Na Tabela 5 e na Figura 2 apresentam-se os valores e a evolução da Tesouraria ao longo dos 

três anos do primeiro mandato. Constata-se que a evolução da Tesouraria é positiva, com o 

Saldo a transitar em cada ano sempre a aumentar. 

 

Tabela 5 – Valores de Tesouraria para o triénio 2012-2014 

 

Figura 2 – Evolução da Tesouraria para o triénio 2012-2014 
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5.2 Evolução do nº de sócios 

Na Tabela 6 e na Figura 3, apresentam-se o número e a evolução da inscrição de novos sócios e 

da renovação de quotas de sócios inscritos em anos anteriores. Constata-se que o nº total de 

sócios, com inscrição ativa, se tem mantido constante ao longo dos anos, com uma média de 

67 sócios. Note-se, no entanto, que o potencial de sócios seria superior, se fossem renovadas 

as quotas de todos os sócios inscritos, podendo chegar a um valor de 123, somando todas as 

novas inscrições a cada ano. Também a entrada de novos sócios tem diminuído a cada ano, 

tendência que será importante inverter. 

 

Tabela 6 – Nº de sócios inscritos no triénio 2012-2014 

 

Figura 3 – Evolução do nº de sócios para o triénio 2012-2014 

Anualmente, é relembrada, no início do ano a necessidade de renovar as quotas, mediante o 

envio de um email, ação que deve ser mantida no sentido de tentar manter os sócios ativos e 

envolvidos nas atividades promovidas pela Associação.  

Deverá igualmente ser pensada uma estratégia de angariação de novos sócios, no sentido de 

aumentar a dimensão da Associação que ainda se encontra muito aquém dos objetivos iniciais. 

Neste aspeto, refere-se o importante contributo das Formações e do apoio a eventos com 

redução no pagamento de inscrição, como importantes medidas para a angariação de novos 

sócios.  

Finalmente e a título de curiosidade, regista-se na página do Facebook da Associação um total 

de 3.038 “Likes”, o que demonstra o grande interesse em torno da Associação. Será 

importante mobilizar estas pessoas a inscreverem-se como sócios, uma vez que está 

unicamente em causa o pagamento de uma quota anual com o valor simbólico de 20€.  



relatório de contas 2014 

 

8 
 

 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Pretende-se, com o presente relatório, apresentar sumariamente os itens de despesas e 

receitas derivados da atividade da APRUPP, para o ano de 2014, bem como globalmente para 

o triénio 2012-2014, uma vez que o presente relatório coincide com a mudança de órgãos 

sociais, resultante das eleições decorridas no passado dia 04-12-2014.  

Não sendo a APRUPP uma Associação com fins comerciais ou lucrativos, é expectável que os 

valores transacionados sejam relativamente baixos. Mais ainda, constitui sempre um fator de 

decisão, os custos envolvidos em cada atividade a desenvolver no seio da Associação, que se 

pretende que sejam os mínimos possíveis.  

No entanto, é, mais uma vez, de salientar o aspeto positivo da sustentabilidade financeira da 

Associação que tem, com o esforço e trabalho de todos os associados, em particular da 

Direção, conseguido organizar atividades a baixo custo, ou mesmo a custo zero, resultando em 

saldos anuais positivos e sustentáveis. Neste aspeto, realça-se o importante contributo das 

Formações que têm sido organizadas anualmente, com um saldo de atividade muito positivo e 

que, logo a seguir ao pagamento das quotas, constituem anualmente, a principal fonte de 

receita.  

Reforça-se a necessidade de promover outras ações de angariação de novos sócios, como são 

exemplo e mais uma vez as Formações, mas também o apoio a eventos com inscrição 

reduzida.   

Finalmente, conclui-se que a Tesouraria da APRUPP apresenta, para o triénio de 2012-2014, 

resultados positivos e com boas perspetivas de futuro, com um crescimento sustentado do 

valor em caixa. Considera-se importante nesta fase, mais do que obter outras fontes de 

rendimento, a promoção e o crescimento da Associação em número de sócios, para que esta 

se possa afirmar cada vez mais e melhor na Sociedade e com isso possa ver a sua ação mais 

mobilizadora dos valores a que se propõe, nomeadamente a Reabilitação do nosso Património 

construído sob os princípios que defende. 

 

___________ 

Porto, 02-03-2015 

Sílvia Magalhães 

[Tesoureira, em término de mandato] 


