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1 - Introdução 

O plano de actividades para 2017 teve como pano de fundo a comemoração 

do 25.º Aniversário da nossa associação. Nele expressámos o desejo de que 

este se revelasse um ano de reforço da afirmação e reconhecimento do 

CCD-AT, não apenas perante todos os associados mas também perante 

todos os colegas que constituem esta grande comunidade AT dispersa por 

todo o território nacional.  

Apesar de se ter tratado de um ano eleitoral e de ter tomado posse um novo 

elenco directivo, o balanço que se segue, evidencia de forma clara, que o 

desejo formulado foi plenamente concretizado e confirmado quer pelo que 

vivemos na cerimónia da comemoração do 25.º aniversario, quer no 

passado dia 13 de janeiro, no espectáculo que organizamos para o II 

Encontro de Janeiras da AT no grande Auditório da Culturgest, que 

terminou em autentica apoteose. 

Terminamos pois o ano 2017 em fervilhante actividade, iniciámos o ano 

corrente com um espectáculo que juntou mais de 600 participantes que 

aplaudiram e aclamaram os sete grupos de cantares que atuaram em 

representação das respectivas regiões e vamos terminar o ano cumprindo a 

honrosa missão de, pela primeira vez, assumir a organização do XXXVII 

Encontro Nacional dos Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira 

cuja preparação está em curso e que inclui a organização do campeonato de 

Futsal que vai este ano envolver 9 equipas. 

2018 vai certamente revelar-se um ano ainda mais animado, deixando 

desde já e aqui votos para que tudo corra sem contratempos e que os 

resultados excedam as nossas melhores expectativas. 

                                                                                     Manuel Delgado 

                                                                                 (Presidente da Direção) 
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2 - Relatório de Atividades 

As actividades desenvolvidas ao longo do ano 2017 mantiveram o 

alinhamento dos últimos anos.  

No que respeita aos eventos culturais, o ano começou com a participação do 

nosso Grupo Coral no I Encontro de Janeiras organizado no Porto pelo 

Fiscogrupo. Um encontro muito animado que proporcionou um excelente 

espaço de confraternização entre grupos de cantares de várias regiões do 

país. Prosseguiu com o continuado sucesso da rubrica “Descobrir Lisboa 

com o CCD-AT” com passeios culturais organizados com cadência mensal, 

pelo nosso Vice-Presidente Lourenço Pedro. Realizámos também uma 

tertúlia de fado, cantado por colegas do nosso Grupo Coral, que excedeu as 

nossas melhores expectativas não apenas pela adesão espontânea de um 

número de expectadores muito acima da capacidade da sala, obrigando-nos 

a deixar muitos de fora, mas sobretudo pela qualidade das atuações.  

Ao nível do desporto, na vertente física retomámos a participação da equipa 

do  CCD-AT no torneio de futsal, contámos com algumas participações em 

provas de estrada por parte do grupo de running e da continuidade das 

aulas de dança nos edifícios da EXPO e do IVA.  

Na vertente mais intelectual, cuja 

importância vem crescendo face à 

evolução da faixa etária dos nossos sócios, 

voltamos a realizar cursos de BRIDGE em 

três edifícios centrais. Jogos com desafios 

mentais, como o bridge, são adequados 

para pessoas mais velhas, porque promovem estímulos aos níveis 

intelectual e social de forma regular. Com estas iniciativas, temos hoje na 

AT, mais de uma centena de colegas que ao aprenderem a jogar este jogo, 
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ciaram defesas importantes contra doenças degenerativas retardando assim 

significativamente o seu desenvolvimento.  

A vertente do apoio social foi também excecionalmente 

animada em 2017 com o lançamento da campanha de 

recolha de bens que decorreu nos edifícios centrais da AT 

e que se saldou na entrega à instituição de um elevado 

volume de bens, desde produtos alimentares, higiene, 

vestuário, material escolar, brinquedos, etc. para as 

crianças, até produtos para as mães, nomeadamente 

vestuário e utilidades. Campanha que foi complementada 

com as habituais Vendas Solidárias realizadas ao longo do 

ano e culminou, no dia 13 de janeiro do ano corrente, com 

a realização da Venda Solidária no Grande Auditório da Culturgest, por 

ocasião do II Encontro de Janeiras da AT a par da recolha do donativo 

correspondente à entrada de cada um dos expectadores. 

A Escola de Artes e Ofícios manteve a sua actividade oferecendo o leque 

habitual de cursos ao qual, para satisfazer pedidos de diversas sócias, 

acrescentámos o curso de costura. Com o objectivo de promover a 

angariação de novos alunos, foram realizados workshops gratuitos em 

algumas das artes. Aproveitando a comemoração dos 25 Anos, a direcção 

decidiu divulgar um catálogo de objectos de arte produzidos pelos “Artistas” 

da nossa escola que poderiam ser encomendados para eventual oferta pelo 

Natal, uma iniciativa que teve apreciável receptividade junto da 

Comunidade AT. 

No que respeita à área da saúde e bem-estar, os três gabinetes médicos dos 

edifícios Satélite, IVA e Expo mantiveram a sua actividade normal e 

assinalamos a aquisição dos equipamentos de base para a abertura no novo 

espaço social do edifício sede da AT de mais um Gabinete Médico.  
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Por último, na rubrica das Grandes Viagens, realizámos em 2017 12 saídas, 

5 das quais internas e as restantes 7 ao estrangeiro que, no total, 

envolveram 551 participantes, conforme tabela abaixo: 

 

3 – Nota Final 

O trabalho realizado só foi possível com o voluntarismo dos membros da 

direcção, destacando-se a preciosa colaboração da Elizabete Maurício, que 

nos ajuda na gestão administrativa e assegura o atendimento regular dos 

sócios e, porque entre 2/01/2017 e 31/12/2017, a conta bancária do CCD-

AT registou 10.300 (dez mil e trezentos) movimentos, não posso deixar de 

expressar aqui, em nome da direcção, um agradecimento especial ao Pedro 

Timóteo pelo trabalho que tem feito enquanto tesoureiro, quer assegurando 

a gestão financeira do CCD-AT quer a logística associada às grandes 

viagens.  

Uma palavra de agradecimento também para os nossos formadores da 

Escola de Artes & Ofícios, com destaque para a nossa sempre presente “Ana 

Brito, professora residente de artes decorativas, que nos dá também uma 

preciosa ajuda na gestão dos diversos cursos regularmente ministrados na 

nossa escola de artes e ofícios, e para o(a)s colegas que, nos diversos 

edifícios, apoiam o funcionamento dos Gabinetes médicos, não esquecendo, 

claro está, os nossos sócios que são a razão deste nosso esforço 

suplementar. Todos merecem o nosso aplauso e reconhecimento pelos 

resultados alcançados.  
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É pois, com o sentimento de dever cumprido e de esperança quanto ao 

futuro da nossa associação, que vos apresentamos o Relatório e Contas 

referente ao período compreendido entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 

2017, bem como, o respetivo parecer do conselho fiscal. 

                                                                                      Lisboa, 23 de março de 2018 

                                                                                      O Presidente da Direção 
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ACTIVO

Activo não corrente:

Activos f ixos tangíveis………………………………….........................……………….. 10 2.529,35 2.175,00

Investimentos f inanceiros..……………………………………………………………….. 12 36,05 -

2.565,40 2.175,00

Activo corrente:

Clientes …………………………...……………………………………………………………. 13 3.087,00 -

Estado e Outros Entes Públicos……………………………………………………………… 14 1.935,00 -

Outras activos correntes……………………………………………………………………. 15 967,00 -

Caixa e depósitos bancários……………………………………………………………….. 16 148.332,36 77.472,60

154.321,36 77.472,60

Total do Activo 156.886,76 79.647,60

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais:

Fundos…..…………………………………………………………………………………….. 61.736,12 61.736,12

61.736,12 61.736,12

Resultado líquido do período………………………………………………………………. 16.274,20

78.010,32 61.736,12

Total do fundo de capital 78.010,32 61.736,12

Passivo

Passivo corrente:

Estado e outros entes públicos………………………………………… 14 1.479,44 -

Outras passivos correntes………………………………………………….. 17 77.397,00 17.911,48

78.876,44 17.911,48

Total do passivo 78.876,44 17.911,48

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 156.886,76 79.647,60

EXERCÍCIOS
RUBRICAS NOTAS

M o ntantes expresso s em EUR O

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

BALANÇO

2017 2016

4 – Demonstrações Financeiras   

Balanço 

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

Montante expresso em Euro 

  

                        

 

 

 

 

 

 

O 

Contabilista Certificado      A Direção 

Marta Alexandra Nobre de Matos 
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Demonstração de Resultados 

 

                       O Contabilista Certificado       A Direção 

    Marta Alexandra Nobre de Matos 

 

 

 

 

 

M o ntantes expresso s em EUR O

EXERCÍCIOS

2017

Vendas e serviços prestados............................................................................................... 4 20.595,50

Subsídios, doações e legados à exploração............................................................................ 5 14.761,50

Fornecimentos e serviços externos...................................................................................... 6 (18.897,36)

Gastos com o pessoal........................................................................................................... 7 (6.206,55)

Outros rendimentos …………................................................................................................ 8 20.474,48

Outros gastos…………........................................................................................................... 9 (9.413,42)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 21.314,15

Gastos/reversões de depreciação e de amortização........................................................... 10 (1.070,95)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 20.243,20

Resultado antes de impostos 20.243,20

Imposto sobre o rendimento do período………………............................................................. 11 3.969,00

Resultado líquido do período 16.274,20

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS 

Período findo em 31 de Dezembro de 2017
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Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados 

EXERCÍCIO DE 2017 

A - Introdução 
 

CCD – AT – Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira, NIPC 

513 128 786, com sede na Av. João XXI Nº 76 - Piso -1, em Lisboa, é uma associação criada para 

desenvolver actividades culturais e desportivas junto dos trabalhadores da autoridade tributária e aduaneira. 

B - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações 

financeiras 

Enquadramento 
 

As demonstrações financeiras do exercício foram preparadas, em todos os seus aspetos materiais, em 

conformidade com as disposições do ESNL e respetivas NCRF aprovadas pelo Dec. Lei n 36ª-2011 e pela 

Portaria 105/2011 de 14 de Março. 

As contas do Balanço e Demonstração de Resultados não são comparáveis com as do exercício anterior, uma 

vez que as do exercício anterior foram feitas numa óptica de caixa. 

C - Principais políticas contabilísticas 

Bases de mensuração usadas na preparação das DFs 
 

 Ativos fixos tangíveis: 
 

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo. A mensuração subsequente 

baseou-se no modelo do custo. As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas 

constantes, utilizando-se para o efeito as taxas máximas, do Decreto Regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro 

para bens adquiridos entre 1 de Janeiro de 1989 e 31 de Dezembro de 2009 e no Decreto Regulamentar 

25/2009 de 14 de Setembro para bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2010, que se consideram representar 

satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens.                                                                                          
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O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em 

funcionamento. 

D – Vendas e serviços prestados 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Vendas e Serviços Prestados” ascende a 

€20.595,50 e diz respeito a um contrato celebrado com o Manuel Rui Azinhais Ribeiro e que se 

consubstancia num aluguer de espaço. 

E – Subsídios doações e legados à exploração 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Subsídios doações e legados à exploração” refere-

se às quotizações dos associados e a um donativo recebido por parte do INATEL. 

F – Fornecimentos e serviços externos 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “ Fornecimentos e Serviços Externos” tem a 

seguinte composição: 

Rubricas              2017 

Serviços especializados  1.745.25 

Honorários               7.170.00 

Comissões 17.00 

Conservação e Reparação 134.32 

Materiais  6.408.83 

Deslocações, estadas e 
transportes 

1.948,35 

Serviços diversos 1.473.61 

Total 18.897.36 

G – Gastos com o pessoal 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Gastos com o pessoa discriminam-se como segue: 
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Rubricas 2017 

Remunerações certas 5.013.00 

Encargos sobre remunerações 1.193.55 

Total custos com o pessoal 6.206.55 

H – Outros rendimentos  

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “ Outros Rendimentos ”discriminam-se como segue: 

 

Rubricas            2017 

WorkShop Dança 3.013.50 

Inscrições Cursos 1.209.50 

Formações – Comp. Despesas 2.317,30 

Inatel 1.260.00 

Outros 12.674.18 

Total 20.474.48 

I – Outros gastos  

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “ Outros Gastos ”discriminam-se como segue: 

 

Rubricas            2017 

Impostos 2,44 

Donativos Ajuda de Mãe 4.908.90 

Quotizações 50.00 

Outros não especificados 4.452.08 

Total 9.413.42 

J - Ativos fixos tangíveis 

Divulgações gerais 
 

A mensuração inicial dos ativos fixos tangíveis baseou-se no método do custo, sendo a mensuração 

subsequente baseada no modelo do custo. 
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As depreciações destes ativos são calculadas segundo o método das quotas constantes, que se consideram 

representarem satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens. 

O processo de depreciação inicia-se no começo do exercício em que o respetivo bem entrou em 

funcionamento. 

Apresenta-se, no quadro seguinte, um resumo da valorização das várias classes de ativos fixos tangíveis: 

 

K – Investimentos financeiros 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Investimentos Financeiros” ascende a 36,05 euros 

e diz respeito ao Fundo de Compensação do Trabalho (FCT), fundo este que é autónomo e dotado de 

personalidade jurídica, sendo gerido por um Conselho de Gestão. É um fundo de capitalização individual 

financiado pelas entidades empregadoras por meio de contribuições mensais. Estas contribuições constituem 

uma poupança a que se encontram vinculadas, com vista ao pagamento de até 50% do valor da 

compensação a que os trabalhadores abrangidos pelo novo regime venham a ter direito na sequência da 

cessação do contrato de trabalho. 

Equip. 

administrativo

Outros Activos 

Fixos Tangíveis
Total

Valor bruto escri turado 980,00 1.195,00 2.175,00

Amortização acumulada + 

perdas  por imparidade

0,00 0,00

Aquis ições  0,00 1.425,30 1.425,30

Al ienações 0,00

Activos  class i ficados  como 

detidos  p/ venda

0,00

Amortização do período 326,67 744,28 1.070,95

Perdas  por imparidade 0,00

Revalorizações 0,00

Outras  a l terações 0,00

Valor bruto escri turado 980,00 2.620,30 3.600,30

Amortização acumulada 

(incl . Perdas  por imparidade 

acumuladas)

326,67 744,28 1.070,95

653,33 1.876,02 2.529,35Total

Classe de activos \ Valores apurados

Início do 

período

Período

Fim do 

período
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L – Clientes 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Clientes” diz respeito a montantes a receber e que 

estão dentro dos prazos de recebimento. 

M – Estado e outros entes públicos 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “ Estado e outros entes públicos” apresentava os 

seguintes montantes. 

  No Passivo 

Rubrica              2017 

Taxa social única 387.12 
 IVA 1.086.75 
Outras tributações 5.57 
Total 1.479.44 

    
  No Ativo  

O valor constante no balanço refere-se a IRC a recuperar que transita para o período 

seguinte. 

N – Outras ativos correntes 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Outros activos correntes” diz respeito a montantes 

liquidados referentes a viagens que vão decorrer em 2018. 

O – Caixa e depósitos bancários 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Caixa e depósitos bancários” apresentavam os 

seguintes montantes: 

Rubrica            2017 

Caixa 1.525.42 

Depósitos à ordem 146.806.94 

Total 148.332.36 
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P – Outros passivos correntes 
 

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 a rubrica “Outros passivos correntes” diz respeito a 

montantes recebidos referentes a viagens que vão ocorrer em 2018. 

Q – Outras informações 
 

À data do balanço não existem passivos contingentes nem compromissos contratuais não reconhecidos. 

 

 

Lisboa, 23 de Março de 2018  

  

 

                       O Contabilista Certificado     A Direcção 

    Marta Alexandra Nobre de Matos 
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5 – Parecer do Conselho Fiscal 

 

 PARECER DO CONSELHO FISCAL 

 

Em conformidade com os Estatutos, apreciámos o relatório da Direção e as 

Contas, relativos ao período de 2017. 

O Relatório da Direção dá conta da intensa e diversificada atividade da 

Associação no domínio das atividades culturais e desportivas. 

No que toca à situação financeira, este Conselho Fiscal analisou o Balanço, a 

Demonstração de Resultados e o Anexo (Demonstrações Financeiras) do 

exercício de 2017, comprovou a sua correção e regular escrituração, bem como 

a respetiva exatidão, refletindo assim a real situação financeira da Associação. 

As contas do período de 2017 deixam de ser apresentadas numa ótica de Caixa 

(Recebimentos e Pagamentos) e passam a ser apresentadas numa ótica de 

Acréscimo, de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para 

Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRFESNL), onde se estabelecem os 

principais aspetos de reconhecimento e mensuração.  

Esta alteração, resulta fundamentalmente do facto de o CCD-AT ter passado 

para o Regime Normal do IVA e por esse motivo ser obrigado a ter um 

Contabilista Certificado para cumprir as novas obrigações deste imposto. 

A mudança do Regime do IVA resulta do facto de os rendimentos auferidos pelo 

CCD-AT, relativos às Maquinas de Vending, terem ultrapassado em 2016 os 

10.000,00€.  

Analisadas as Demonstrações Financeiras do CCD-AT podemos concluir, 

quanto à sua posição e desempenho financeiro, o seguinte: 

1. Posição Financeira 
 

Analisando o Balanço do CCD-AT, em 31/12/2017, verificamos um Ativo 

de 156.886,76€, um Passivo de 78.876,44€ e um Capital Próprio de 

78.010,32€. 

No Ativo devemos destacar os “Depósitos à Ordem” no valor de 148.332,39€ 

e no Passivo os “Outros Devedores e Credores” com valor de 77.397,00€. As 
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obrigações para com terceiros devem-se fundamentalmente a viagens que 

se irão realizar em 2018. 

Quanto ao Capital Próprio o mesmo resulta da diferença entre os direitos e as 

obrigações que existiam no dia 1 de janeiro de 2017, 61.736,12€, e o 

Resultado Liquido do Período,16.274,20€   

 

2. Desempenho Financeiro 
 

Continuando a estratégia que vinha sendo seguida, a Direção empenhou-se 

na angariação de novos sócios e na cobrança e recuperação das quotas de 

anos anteriores, com resultados muito positivos. 

Assim, como resultado dessa estratégia, verificou-se um aumento do valor 

das quotizações, as quais em 2017 atingiram o valor de 14.161,50 € 

(11.423,50 € em 2016), representando um aumento de 24% em relação ao 

exercício anterior, mantendo aliás, a tendência de anos anteriores.   

Ainda no capitulo dos rendimentos devem ser realçados os obtidos com as 

Maquinas de Vending (18.900,00€) e com as viagens (12.530,18€). 

Do lado dos gastos, verifica-se que os Fornecimentos e Serviços de 

Terceiros assumem um valor de 18.897,36€, com especial destaque para os 

honorários dos colaboradores (7.170,00€), os materiais adquiridos 

(6.408,83€) e as deslocações (1.948,35€). 

Deve ainda ser referido que os gastos com pessoal ascenderam a 6.206,55€ 

e se efetuou um donativo de 4.908,90 à instituição de solidariedade social - 

Ajuda de Mãe. 

Estima-se que se pagará de IRC 3.969,00€, mas como foram feitos 

pagamentos por conta no valor de 2.754,00€ e retenções na fonte de 

4.725,00€ (valor ainda a ser confirmado com a declaração de retenção na 

fonte de Manuel Rui Azinhais Nabeiro) em maio o CCD-AT será ressarcido 

do valor de 1.935,00€. 

Deve ser referido que a Demonstração de Resultados do exercício de 2017 

não apresenta os dados de 2016 (Período n-1) porque as contas de 2016 

apresentadas numa ótica de caixa não permite a sua passagem para uma 

ótica de acréscimo. 
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Tudo considerado, o Conselho Fiscal: 

a) dá o seu parecer favorável ao Relatório e Contas do exercício de 2017; 

b) recomenda à Assembleia Geral a sua aprovação; 

c) propõe que a Assembleia aprove um voto de louvor à Direção pela 

extrema competência e exemplar dedicação com que cumpriu o seu 

mandato. 

 

Lisboa, 

 

O Conselho Fiscal 

 

José Manuel Bruno Lagos 

 

Ana Paula Pereira Correia 

 

José António Sousa Gomes 

 

 

 


