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1.

Introdução

1.1.

Considerações gerais

O Relatório de Atividades e Contas de 2014 encontra-se organizado em 2 partes.
O presente documento que integra o relatório que pretende apresentar os principais momentos
da atividade de 2014 da Associação Vale d’Ouro bem como as contas da atividade nesse período e um
Volume de Anexos que integra todo um conjunto de documentação mais específica e de interesse mais
pontual a cada uma das entidades.
O Volume de Anexos é distribuído sempre que solicitado pelos interessados encontrando-se
disponível para consulta no site da instituição.

1.2.

Principais aspetos da atividade de 2014

A atividade de 2014 ficou marcada uma vez mais por uma forte aposta no teatro quer ao nível da
produção quer ao nível da organização do principal certame da região: a Mostra de Teatro do Douro.
Por outro lado, a atividade do grupo de teatro da Associação Vale d’Ouro tem também sido reconhecida
com diversas presenças em palcos da região. Paralelamente manteve-se a parceria com a Universidade
FM que se materializa na coprodução do programa Eixo Central e surgiu a Academia de Artes Douro e
Tâmega.

Figura 1 – Principais eventos do ano na Associação Vale d’Ouro.
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A Associação Sociocultural Vale d’Ouro assenta desde 2011 o seu funcionamento nos seguintes
processos estruturantes, alguns deles contendo subprocessos: Associados, Atividades e Grupo
Autónomos, Comunicação, Administrativa e Financeira e Órgãos Sociais. O presente relatório encontrase estruturado segundo os processos de gestão referentes à organização interna da instituição.
Com as eleições ocorridas no final de 2014 foram alterados os responsáveis por alguns dos
órgãos sociais da Associação Vale d’Ouro resultante do seguinte organigrama.

Figura 2 – Organigrama de funcionamento da Associação Vale d’Ouro para 2012-2014

No inicio de 2015 e após a tomada de posse dos novos órgãos sociais resultantes do ato eleitoral
será definido regime de funcionamento até final de 2016.

2.

Associados

Desde 7 de julho de 2013 e até a atualidade, a Direção de Associados está a cargo de Inês Pires.
A Associação Vale d’Ouro tem, em Dezembro de 2014, 156 associados dos quais 8 são
correspondentes e os restantes efetivos. Em relação a 2013 trata-se de um crescimento de mais de
200% do número de associados o que se deve sobretudo ao dinamismo acrescentado pela Academia de
Artes Douro e Tâmega. No Volume de Anexos apresenta-se a Lista de Associados em 31 de Dezembro de
2014. O gráfico seguinte apresenta a evolução do número de associados na instituição.
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Figura 3 – Evolução do número de associados da associação

Desde 2011 que se encontram em vigor medidas para incrementar o número de associados como
o facto de todos os colaboradores se tornarem associados e a quotização anual para associados
menores de dezoito anos suspensa até à maioridade. Contudo foi o dinamismo da Academia de Artes
Douro e Tâmega que permitiu o crescimento do número de associados verificado em 2014.
Não foi desenvolvido qualquer procedimento específico para aumentar a execução do valor em
dívida relativo a quotizações. Em 2015 deverão ser definidos e executados procedimentos com vista à
regularização das quotizações em atraso, pelo peso que atualmente já representam nos compromissos
futuros da instituição.
Iniciou-se em 2014 a atualização da lista de associados, conforme recomendado no Relatório de
Atividades e Contas de 2013 tendo sido identificados os associados com quotizações em atraso
significativo. A Associação Vale d’Ouro iniciou contactos com associados nessas circunstância
procedendo no final dessa diligência à atualização da numeração dos associados.
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3.

Atividades e Grupo Autónomos

No ano de 2014 a Direção de Associados e Grupos Autónomos foi gerida por Cláudio Pereira.
Além das atividades desenvolvidas estive em funcionamento em 2014 um grupo autónomo. Descreve-se
seguidamente as principais incidências relativamente a cada uma destas áreas de gestão.

3.1.

Atividades

O plano de atividades para 2014 previa a execução das seguintes atividades.

Atividades previstas no
Plano de Atividades de 2014

Situação no
final de 2014

Atividade

Data Prevista

VI Mostra de Teatro do Douro

Mar / Abr

Executada

Festival Regional de Teatro

2º Semestre

Não Executada

Encontro de Associações e Rede de Associações

1º Semestre

Iniciada
Execução em Janeiro 2015

Documentário da História da Vila do Pinhão

1º Semestre

Não Executada

Caminha da Primavera

Abril e Outubro

Não Executada

Workshop Dirigismo Associativo

Jan - Dez

Iniciada

Torneio Futsal

Junho

Não Executada

Produção Grupo de Teatro

Junho

Executada

Participação em festivais/encontros e mostras de
teatro

Junho a Dezembro

Em curso

Teatro no Douro

Set-Nov

Não Executada

Workshop / Formação de Teatro

1º Semestre

Não Executada

Eleições Órgãos Sociais

2º Semestre

Executada

Verão Cultural

Mai - Ago

Não Executada

Quadro 1 - Situação das atividades previstas para 2014

Conforme previsto no plano de atividades de 2014 a associação iria reanalisar a pertinência e
possibilidade económica e financeira de todas as atividades previstas antes de as lançar em
produção/execução. Esse acompanhamento e análise determinou a inviabilidade de algumas atividades
previstas para 2014 e o adiamento de outras. Foram executadas atividades não previstas no plano de
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2014 mas cujo enquadramento regulamentar para a sua execução está previsto no próprio plano bem
como no regulamento interno. Entende a Direção que o Plano de Atividades é um instrumento de
importância inegável que funciona como referência para o percurso da associação podendo sempre que
possível e sem subverter o seu espírito, ser alvo de adequadas adaptações.
Apresenta-se de seguida a lista de atividades executadas em 2014. Além do funcionamento dos
diferentes grupos autónomos foram registadas 20 atividades, das quais uma se iniciou em 2011 e cinco
em 2013.

Número
Atividade

Designação

Domínio

Coordenador
Atividade

Coordenador
Geral

Estado

Data Inicio

Data Fim

2011.11

Encontro/Gala
Associações

Sociocultural

Luís Almeida

Claudio Pereira

Retomada
Em curso

Junho 11

Fevereiro
2015

2013.03

Doc: Pinhão um século de
história

Cultural

Luís Almeida

Claudio Pereira

Em curso

Setembro 13

Dezembro 14

2013.04

Informação Interna:
Jornal Vale d'Ouro

Outros

Luís Almeida

Claudio Pereira

Em curso

Setembro 13

Dezembro 14

2013.08

Loja Online

Outros

Luís Almeida

Claudio Pereira

Em curso

Outubro 13

Dezembro 14

2013.09

Pedido Utilidade Pública

Outros

Luís Almeida

Claudio Pereira

Em curso

Outubro 13

Julho 14

2013.11

Eixo Central - Temporada
1

Outros

Luís Almeida

Claudio Pereira

Concluída

Outubro 13

Junho 14

2014.01

Produção Peça Teatro

Cultural

Fernanda Sousa

Cláudio Pereira

Concluída

Janeiro 14

Julho 14

2014.02

VI Mostra de Teatro

Cultural

Luís Almeida
Fernanda Sousa

Cláudio Pereira

Concluída

Março 14

Abril 14

2014.03

Academia de Artes Douro
e Tâmega

Cultural
Desporto

Kátia Rocha

Cláudio Pereira

Em Curso

Abril 14

Julho 15

2014.04

Eixo Central – Programa
133 (com Pres. Câmara
Lamego, Vila Real, Santa
Marta Penaguião)

Outros

Luís Almeida

Cláudio Pereira

Concluída

Junho 14

Junho 14

2014.05

A História de Portugal…
Atuação em Lazarim

Cultural

Fernanda Sousa

Cláudio Pereira

Concluída

Julho 14

Julho 14

2014.06

A História de Portugal…
Atuação em Pinhão

Cultural

Fernanda Sousa

Cláudio Pereira

Concluída

Setembro 14

Setembro 14

2014.07

Preparação Programas
Turísticos Fund. INATEL

Cultural

Luís Almeida

Cláudio Pereira

Concluída

Agosto 14

Setembro 14

2014.08

Workshop Dirigentes
Associativos

Formação

Luís Almeida

Cláudio Pereira

Em curso

Agosto 14

Dezembro 15

2014.09

Cestos d’Ouro

Social

Luís Almeida
Ana Teixeira

Cláudio Pereira

Suspensa

Setembro 14

Dezembro 14

2014.10

Eixo Central - Temporada
2

Outros

Luís Almeida

Claudio Pereira

Em curso

Outubro 14

Dezembro 14

2014.11

VII Mostra de Teatro

Cultural

Luís Almeida
Fernanda Sousa

Cláudio Pereira

Concluída

Abril 15

Maio 15

2014.12

Eleições Órgãos Sociais
2014 - 2016

Outros

Luís Almeida

Cláudio Pereira

Concluída

Novembro 14

Dezembro 14

2014.13

A História de Portugal…
Atuação em Vilarinho S.
Romão

Cultural

Fernanda Sousa

Cláudio Pereira

Concluída

Novembro 14

Novembro 14

2014.14

A História de Portugal…
Atuação em Sendim

Cultural

Fernanda Sousa

Cláudio Pereira

Concluída

Dezembro 14

Dezembro 14

Quadro 2 - Situação das atividades em 2014
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De uma forma direta, ou indireta através dos grupos autónomos, a generalidades das atividades
executadas ou em curso em 2014 encontravam-se previstas no plano de atividades. Outras atividades
houve que não reuniram condições para a sua execução embora a mesma tenha sido aprovada.
A atividade 2011.11 foi retomada tendo sido levantada a sua suspensão e será concluída em
Janeiro de 2015. Também a atividade 2013.09 deverá ficar concluída no primeiro semestre de 2015. As
atividades 2013.03, 2013.04 e 2013.08 terão a sua situação definida em 2015. Três atividades transitam
para 2015 e uma das atividades encontra-se suspensa devendo a sua situação ser definida em 2015.
Apresenta-se a Ficha de Atividade, Histórico de Atividade (sempre que exista e/ou seja relevante)
e Relatório de Atividade de cada uma das atividades concluídas em 2014 no Volume de Anexos.

3.2.

Grupos Autónomos

Em 2014 a situação dos grupos autónomos é a que se apresenta no seguinte quadro.

Grupo Autónomo

Teatro

Responsável

Fernanda Sousa

Situação em 2014

Atividades executadas

Em funcionamento após reavaliação no
início de 2014

2014.01
2014.05
2014.06
2014.13
2014.14

Quadro 3 - Situação dos grupos autónomos

Note-se que a coluna de “Atividades executadas” refere-se às atividades sob responsabilidade
exclusiva e direta do grupo autónomo respetivo não significando que a Direção não tenha executado
outras atividades em conjunto com o grupo e com o mesmo âmbito.
O único grupo autónomo que manterá funcionamento em 2015 é o Grupo Autónomo de Teatro.
Este grupo tem revelado uma profunda solidez de funcionamento tendo sido o primeiro a ser criado e
tem justificado a cada período de avaliação a sua continuidade devido aos excelentes resultados e
cumprimentos dos objetivos a que se propõe. Deverá ser avaliada a possibilidade da Academia de Artes
Douro e Tâmega se tornar um grupo autónomo da Associação Vale d’Ouro dadas as características que
revestem esta atividade.
Apresenta-se a Ficha de Funcionamento de Grupo Autónomo e Avaliação do Funcionamento de
Grupo Autónomo de cada um dos grupos que estiveram em funcionamento em 2014 no Volume de
Anexos.
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4.

Comunicação

No ano de 2014 a Direção de Comunicação foi gerida por Luís Almeida. Várias foram as
plataformas e as metodologias utilizadas bem como os suportes de divulgação das mensagens da
instituição. Resumem-se nos pontos seguintes os principais aspetos.

4.1.

Comunicação Escrita

A comunicação escrita contempla os comunicados, press releases e noticias para o website.
Em 2014 foram produzidos quatro comunicados, oriundos da Direção da Associação Vale d’Ouro
e relativos aos assuntos que se descrevem no quadro seguinte.

Comunicado

Origem

Assunto

2014.01

Direção

Relatório e Contas referente ao exercício de 2013

2014.02

Direção

Eleições para os órgãos sociais no biénio 2014-2016

2014.03

Direção

Eleições para os órgãos sociais no biénio 2014-2016

2014.04

Direção

Eleições para os órgãos sociais no biénio 2014-2016

Quadro 4 – Comunicados emitidos

Em 2014 foram produzidos dez press releases relativos aos assuntos que se descrevem no quadro
seguinte e que mereceram destaque na generalidade dos casos na imprensa escrita local e regional.

Press Release

Assunto

2014.01

Mostra de Teatro do Douro regressa ao vale de magia

2014.02

Mostra de Teatro do Douro arranca por terras de Miguel Torga

2014.03

Segue-se Alijó no roteiro da VI Mostra de Teatro do Douro

2014.04

Santa Marta de Penaguião recebe magia da VI Mostra de Teatro do Douro

2014.05

Santa Marta de Penaguião acolheu VI Mostra de Teatro do Douro

2014.06

VI Mostra de Teatro do Douro despede-se em dois atos

2014.07

VI Mostra de Teatro chega ao fim no Vale do Douro
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Press Release

Assunto

2014.08

Eixo Central recebe Presidentes de Câmara

2014.09

Presidentes de Câmara apontam estratégias comuns para a região

2014.10

Eixo Central está de regresso à Universidade FM
Quadro 5 – Press Releases elaborados

Em 2014 verificou-se ainda produção de material escrito para o website, na secção de notícias,
quer referentes à atividade da instituição quer referentes a divulgação de iniciativas com as quais a
Associação Vale d’Ouro se identifica ou apoia. Desta forma apresenta-se uma lista dos quinze artigos
produzidos quer diretamente pela Direção quer pela Direção de Comunicação.

Artigos publicados na página oficial da associação na internet
Plano de Atividades e Orçamento para 2015 aprovado
Reunião de A.G. realizou-se na passada segunda-feira
Eixo Central regressa à UFM
Estreia Quinta-feira às 22h em 104.3FM
Grupo de Teatro estreia-se em Lazarim
Associação Vale d'Ouro pelo 5.º ano consecutivo participa no certame
Festas de Nossa Senhora da Conceição 2014 - Pinhão
Associação Vale d'Ouro convidada a representar-se
Presidentes de Câmara apontam estratégias comuns
No "Eixo Central" da UFM/ASCVD
Eixo Central recente Presidentes de Câmara
Eng.º Rui Santos, Dr. Luís Machado e Eng.º Francisco Lopes no programa.
Mostra de Teatro do Douro regressa ao vale mágico
De 15 de Março a 12 de Abril
Mostra de Teatro do Douro arranca em Sabrosa
Terras de Miguel Torga recebem arranque do certame
Quadro 6 – Artigos publicados na página oficial da associação na internet

4.2.

Comunicação digital

4.2.1. Site oficial
A Associação Vale d’Ouro manteve em 2014 a presença na internet com a sua página oficial onde
disponibiliza toda a informação relevante sobre a sua atividade. Esta ferramenta constitui também a
forma preferencial de comunicação para com os associados e entidades externas e encontra-se alojada
em www.ascvd.pt.
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A página foi sendo melhorada ao longo do ano com pequenas correções efetuadas pelo
fornecedor do serviço. O software de gestão anexada ao site encontra-se já na versão 4.46.
Além do site oficial foram criados em 2014 três microsites para divulgação do programa de rádio
“Eixo Central” em www.eixocentral.ascvd.pt, da Academia de Artes Douro e Tâmega em
www.academiadeartes.ascvd.pt, e da Mostra de Teatro do Douro em www.mostrateatrodouro.ascvd.pt.

4.2.2. Redes Sociais
A Associação Vale d’Ouro encontra-se presente em duas das mais utilizadas redes sociais:
Facebook® e Twitter®, sendo desenvolvida em 2014 uma presença regular em ambos.
Atualmente a Associação Vale d’Ouro gere cinco páginas no Facebook®: a página oficial da
instituição, uma página relacionada com a Mostra de Teatro do Douro, uma página relacionada com o
Grupo de Teatro da Associação Vale d’Ouro, a página do programa de rádio “Eixo Central” e a página da
Academia de Artes Douro e Tâmega. Encontra-se já reservados dois endereços de páginas para projetos
futuros que serão oportunamente divulgados.
Apresentam-se as estatísticas relevantes sobre a presença da instituição no Facebook®, a rede
social mais relevante.
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2013

Grupo Teatro
Associação Vale
d'Ouro

Academia de Artes
Douro e Tâmega

2014

Quadro 7 – Dados estatísticos da presença da Associação Vale d’Ouro nas redes sociais.

Os dados apresentados refletem o posicionamento da Associação Vale d’Ouro nas redes sociais.
Associado à página do Eixo Central encontra-se ainda em funcionamento na rede de distribuição
de podcasts “Podmatic” que apesar de disponibilizar à instituição um interface próprio e configurável
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optou-se por encará-lo apenas como suporte, sendo os conteúdos disponibilizados através desta
plataforma (podcasts dos programas) imediatamente disponibilizados na página oficial do facebook®.

4.2.3. Servidor
A Associação Vale d’Ouro mantém o servidor virtual adquirido em 2009 tendo renovado a sua
subscrição até 2015 e onde aloja as contas de correio eletrónico necessárias ao funcionamento da
instituição. O servidor tem uma capacidade de apenas 200MB o que se tem revelado suficiente,
particularmente após a transferência no site oficial da instituição para um servidor externo cujos custos
se encontram incluídos no pacote de subscrição do código do site e do software de contabilidade e
gestão.

4.3.

Atividade promocional

A Direção de Comunicação prestou ainda apoio às atividades da associação através da produção
e distribuição de material promocional de vária ordem. A atividade desenvolvida no âmbito de cada
atividade encontra-se descrita no relatório de atividade respetivo bem como uma eventual análise da
sua eficácia.
Não se encontra definida qualquer estratégia tipificada para a comunicação das atividades
executadas pela associação dadas as especificidades dos vários elementos que compõem o processo de
comunicação de cada uma delas. Os diferentes públicos-alvo, as diferentes plataformas e as diferentes
mensagens que em cada caso se considera serem de maior pertinência leva a que individualmente e
antes do início da atividade se estude a melhor forma de a comunicar explorando os recursos que
possam ser considerados mais adequados.
Esta metodologia de trabalho tem-se revelado frutífera na medida em que a generalidade das
atividades da associação são “compreendidas” pelos seus “públicos”.

4.4.

Clipping

O fenómeno de clipping associado à instituição resume-se em 2014 quase exclusivamente à
transcrição de press releases divulgados nos diversos meios de comunicação social. Entre as principais
referências destaca-se a VI Mostra de Teatro que teve eco em diversas publicações.
Houve também referencias indiretas à associação e artigos diversos identificados sobretudo na
internet e na rádio. Em anexo são apresentados alguns excertos de publicações, no quadro seguinte
algumas das notícias divulgadas sobre a instituição.
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Órgão de
Comunicação Social

Destaque

VI Mostra de Teatro do Douro

Eixo Central especial com a presença dos presidentes de Câmara de
Lamego, Santa Marta e Vila Real.
Quadro 8 – Referências à atividade da instituição identificadas na imprensa

Refira-se que a Associação Vale d’Ouro não dispõe atualmente de um procedimento ou estrutura
que permita uma recolha exaustiva de todas as referências à instituição feitas pelos órgãos de
comunicação social pelo que o indicado no quadro anterior representa apenas algumas dessas situações
e menciona os órgãos de comunicação social mais comummente acompanhados pela instituição.

5.

Administrativa e Financeira

A Direção Administrativa e Financeira tem sido da responsabilidade de Luís Almeida.

5.1.

Gestão Administrativa

A atividade administrativa baseou-se na gestão do sistema documental que a associação tem em
implementação desde 2010 e na atualização do “Manual de Procedimento Administrativo”.
Paralelamente a atividade administrativa contemplou ainda a gestão de todos os livros de atas e
registos administrativos obrigatórios, a gestão do expediente recebido e enviado em papel e no formato
digital tendo-se cumprido todos os objetivos e funções previstas no plano de atividades.
Com a atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega, em que colaboram sistematicamente
com a instituição alguns profissionais recomenda-se que em 2015 a Gestão Administrativa incorpore
uma componente de Recursos Humanos.

5.2.

Gestão Financeira

5.2.1. Considerações gerais
A gestão financeira incidiu sobretudo sobre o controlo e implementação de procedimentos de
gestão das ajudas de custo, candidaturas, gestão de contas, donativos, gestão de recibos e movimentos
de conta. Para compreensão da globalidade da situação financeira da Associação Vale d’Ouro apresentase no Volume de Anexos um conjunto de documentos de apoio à gestão financeira.
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A Conta Corrente da Associação Vale d’Ouro registou 255 entradas que resultaram numa receita
total de €6 914,68 e numa despesa total de €6 096,70. Para o efeito contribuíram os 51 movimentos de
conta que transacionaram um total de €11 835,36. O valor médio de cada transação foi de €232,07 e
ficaram pendentes para execução em 2015, dezasseis movimentos que perfazem um total de €369,14.
Verificou-se ainda que o tempo médio de execução dos movimentos é de 60 dias sendo que para
entidades externas este tempo médio é de 41 dias. O tempo médio de execução foi melhorado em 7
dias face ao exercício anterior (48 dias).
Foram ainda emitidos 142 recibos que representam uma receita de €6 567,60. Nos recibos
emitidos incluem-se os donativos que em 2014 tiveram proveniência em 44 entidades diferentes. O
valor médio dos donativos efetuados ronda os €90,00.
Finalmente foram efetuadas três candidaturas a subsídios, duas à Fundação INATEL e uma à
Direção Regional de Cultura do Norte tendo resultado em todos os casos em deferimento.~
No Volume de Anexos é ainda possível analisar, para efeitos meramente estatísticos e de apoio
ao planeamento e orçamentação, a afetação dos movimentos a cada atividade ou grupo autónomo.

5.3.

Mapas Financeiros

Em conformidade com Decreto-Lei n.º 36-A/2011 que introduz o regime de normalização
contabilística para entidades do setor não lucrativo apresenta-se o “Mapa de Recebimentos e
pagamentos”, do “Mapa de Património Fixo” e do “Mapa de Direitos e Compromissos Futuros”.
Mapa de recebimentos e pagamentos - Ano 2014
Recebimentos
Pagamentos
1. Recebimentos atividade
6.987,68 €
1. Funcionamento
Atividades
1.360,08 €
Comunicações
Doações
3.942,60 €
Despesas específicas das atividades
Joias e Quotas
645,00 €
Outas
Subsídios
1.040,00 €
Pessoal
3. Recebimentos capitais
0,00 €
Rendas
Representações e deslocações
Seguros
Total
6.987,68 € Total
Saldo do ano anterior
Receitas
Despesas
Saldo para o ano seguinte

6.283,23 €
46,11 €
2.763,47 €
150,00 €
171,14 €
12,48 €
2.951,01 €
189,02 €
6.283,23 €
1.148,35 €
6.987,68 €
6.283,23 €
1.852,80 €

Mapa 1 - Recebimentos e pagamentos Ano de 20141

O mapa de recebimentos e pagamentos reflete a atividade da associação em 2014. Os
recebimentos foram de €6 987,68 e os pagamentos de €6 283,23 resultando num saldo positivo de
€704,45. Face ao ano anterior verificou-se um aumento das receitas em aproximadamente 300%. As
despesas apresentaram um crescimento na mesma ordem de grandeza, mas menos acentuado.
1

Mapa processado por computador (www.associapro.com)
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Todas as rúbricas referentes a “Recebimentos” apresentam em 2014 um valor superior ao de
2013. O maior crescimento verificou-se ao nível dos donativos e justifica-se pela diversidade e
quantidade de entidades doadores que se registaram em 2014. Também a rúbrica referente a subsídios
cresceu significativamente. As restantes rúbricas mantém ordens de grandeza semelhantes às registadas
em 2013. Relativamente a “Pagamentos” registou-se também um crescimento global suportado pelo
crescimento nas rubricas referentes a “Despesas Especificas de Atividades” e “Representações e
deslocações”. Nota ainda para o surgimento de despesas em rúbricas até aqui de ocorrência pontual e
pouco significativa. A atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega justifica o crescimento das
receitas e despesas.
Mapa de Património fixo - Ano 2014
Património
Descrição

Valor

Anos anteriores
Subtotal

0,00 €

Subtotal
Total

0,00 €
0,00 €

Ano corrente

Mapa 2 - Património Fixo - Ano de 20142

Quanto ao património não houve alterações na situação da instituição.

Descrição

Mapa de direitos e compromissos futuros - Ano 2014
Direitos
Valor
Ano previsto recebimento

Quotas
Subsídios
Rendas
Outros

1 918,50 €
0,00 €
0,00 €
182,61 €
Total

2015
1º Semestre 2015

2 101,11 €
Compromissos

Descrição
Empréstimos
Associados
Fornecedores
Locadoras
Outros
Total

Valor

Ano previsto pagamento
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
186,53 €

1º Semestre 2015

186,53 €
Mapa 3 - Direitos e compromissos futuros - Ano de 2013

2

Mapa processado por computador (www.associapro.com)

3

Mapa processado por computador (www.associapro.com)
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O Mapa de direitos e compromissos futuros reflete as situações pendentes da instituição que são
de Direitos para 2015 no valor de €2 101,11 referentes a quotas em atraso e movimentos de conta por
executar. O valor total de Direitos teve em 2014 uma ligeira redução face a 2013. Os compromissos
devem-se a movimentos por executar sobretudo associados a reembolsos de despesas contraídas por
membros de órgãos sociais em nome da instituição. O valor total de “Compromissos” é de €186,53
depois de em 2013 ter sido nulo.
Os mapas apresentados revelam que a Associação Vale d’Ouro, em 2014, teve uma performance
financeira positiva dando continuidade a uma melhoria do exercício que se verificou já em 2013. Por
outro lado o volume das transações efetuados foi significativamente superior o que se deve ao início da
atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega.

5.3.1. Análise da receita (Recebimentos)
No capítulo das receitas são considerados os recebimentos de atividades, doações, joias e quotas
e subsídios cuja concretização se distribui conforme figura seguinte.

Atividades
20%
Subsídios
15%

Doações
56%

Jóias e Quotas
9%

Figura 4 – Distribuição da receita

Em valor absoluto a receita no exercício de 2014 é de €6 987,68 o que representa um
crescimento face aos últimos anos.
O ano de 2014 marca uma alteração significativa na estrutura de receita da instituição surgindo
um peso preponderante na rubrica de donativos que cresceu mais de 40%. Deve-se a esta rúbrica o
maior valor transacionado na atividade do ano. As restantes rúbricas, apesar de manterem a ordem de
grandeza, na globalidade, acabam por representar uma percentagem mais pequena com exceção da
rúbrica referente aos Subsídios. Note-se que à semelhante de anos anteriores, não foram quantificadas
as parcerias estabelecidas para apoio logístico da associação.
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Globalmente verifica-se que a estrutura de receitas da associação se aproxima do objetivo da
gestão que tem sido implementado e que visa a redução da dependência de subsídios e maior enfoque
na capacidade de gerar receitar associadas à atividade da instituição e ao mecenato.

5.3.2. Análise da despesa
No capítulo das despesas são consideradas as despesas específicas das atividades e outras.
Seguros
3%

Representações
e deslocações
47%

Comunicações
1%

Despesas
específicas da
atividade
44%

Rendas
0,5%

Pessoal
3%

Outras
2%

Figura 5 – Distribuição de despesas

Em valor absoluto a despesa da associação no exercício de 2014 foi de €6 283,23 representando
um crescimento face ao ano anterior.
Também a estrutura de despesa sofre uma alteração face ao que se tem verificado nos últimos
anos. A componente de despesas de representação e deslocação, vulgarmente designada, ajudas de
custo ganha relevo que se deve à atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega. As despesas
associadas à execução de atividades continuam evidentemente em destaque dado tratar-se
precisamente esse o principal objetivo da instituição. Verifica-se igualmente, por análise da afetação das
despesas por atividade que, a maioria das despesas incluídas na rúbrica “Representações e deslocações”
acontecem no âmbito da atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega representando por isso em
termos práticos, mas de forma indireta, uma despesa específica de atividade embora
contabilisticamente classificada de outra forma.
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5.4.

Concretização do orçamento

O Plano de Atividades para 2014 previa a concretização de receitas no valor de € 8 255,00 e um
valor de despesas de €8 255,00.

Orçamento 2014

Exercício 2014

% Execução

Total de receitas

8.250,00 €

6.987,68 €

85%

Total de despesas

8.250,00 €

6.283,23 €

76%

3.155,00 €

1.360,08 €

43%

400,00 €

3.942,60 €

986%

Joias e Quotas

2.000,00 €

645,00 €

32%

Subsídios

2.700,00 €

1.040,00 €

39%

0,00 €

0,00 €

-

Patrocínios e Publicidade

0,00 €

0,00 €

-

Direitos de produtos próprios

0,00 €

0,00 €

-

Venda produtos próprios

0,00 €

0,00 €

-

Pessoal

150,00 €

171,14 €

114%

Seguros

0,00 €

189,02 €

-

Rendas

0,00 €

12,48 €

-

20,00 €

0,00 €

Representações e deslocações

925,00 €

2.951,01 €

319%

Comunicações e internet

150,00 €

46,11 €

31%

Material de escritório

340,00 €

0,00 €

0%

0,00 €

0,00 €

100%

6.415,00 €

2.763,47 €

43%

250,00 €

150,00 €

60%

Aquisição equipamentos

0,00 €

0,00 €

-

Aquis/Const. Instalações

0,00 €

0,00 €

-

Outras

0,00 €

0,00 €

-

Receitas
Recebimentos da Atividade
Atividades
Doações

Outros
Recebimentos Comerciais

Despesas
Funcionamento

Manutenção

Higiene, segurança e conforto
Despesas de atividades
Outras

0%

Investimento

Quadro 9 - Comparação entre orçamento previsto e execução do orçamento e % de execução.

Foi concretizada 85% da receita prevista (mais 51% que no ano transato) e concretizou-se 76% da
despesa prevista (mais 44% que no ano passado). Em 2014 a Associação Vale d’Ouro teve a melhor
aproximação do exercício previso ao orçamentado o que se reflete nas mais altas taxas de execução
obtidas desde a fundação da instituição. Apesar do número de atividades previstas no Plano de
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Atividades que apresentavam maior orçamento individual não terem sido executadas, o início da
atividade da Academia de Artes Douro e Tâmega teve um impacto semelhante, em termos
contabilísticos.
As condicionantes de gestão impostas pela realidade socioeconómica e conjuntura nacional
impossibilitam uma gestão a médio longo prazo mais eficaz ao nível do planeamento das atividades,
uma vez que estas tem que ser sujeitas a uma avaliação prévia antes da sua implementação, apesar de
no plano financeiro a aproximação entre a orçamentação e a execução ser já bastante notória.
Relativamente aos capítulos da receita torna-se evidente uma execução razoável da quotização
aos associados, se comparado com anos anteriores, mas ainda muito reduzida face aos valores em falta.
Por outro lado o capitulo das doações registou uma execução que supera largamente as previsões mais
otimistas. Relativamente à despesa note-se que, como referido anteriormente, se se considerar que a
imputação das despesas classificadas em “Representações e deslocações” se relaciona, no caso da
Academia de Artes Douro e Tâmega e na sua esmagadora maioria, com despesas executadas no âmbito
desta atividade e por isso apenas contabilisticamente não se encontram incluídas em “Despesas de
atividades, verifica-se que a percentagem de execução se aproximaria do previsto com as despesas
efetivas de atividades.

5.5.

Evolução da associação

O gráfico seguinte apresenta a evolução da associação desde 2008 no que toca ao exercício
financeiro.

7 000,00 €
6 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
3 000,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
- €
2008

2009

2010
Receita

2011

2012

2013

2014

Despesa

Figura 6 - Evolução da receita e da despesa desde 2008

Depois de em 2013 a associação ter regressado a terreno positivo no balanço anual de contas,
tendência que se mantém, verifica-se que 2014 representa um crescimento significativo dos
movimentos executados e que advém das elevadas taxas de execução. A figura anterior evidencia ainda
a despesa cresceu em semelhante proporção com a receita.
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A Academia de Artes Douro e Tâmega associada aos princípios impostos ao longo dos últimos
anos na execução das atividades justificam o crescimento verificado este ano e que se prevê acentuar-se
em 2015.

6.

Funcionamento Órgãos Sociais

Está em exercício pleno de funções a IV Lista de Corpos Sociais da Associação Vale d’Ouro com
um mandato de duração de 2 anos até ao final de 2016 eleita na sequencia do ato eleitoral de 20 de
dezembro de 2014.

6.1.

Direção

6.1.1. Composição e funcionamento
A Direção é composta pelos seguintes elementos, na sequencia do ato eleitoral de dezembro de
2014:
Presidente:

Luís Manuel Madureira de Almeida, Engenheiro Civil – Consultor e projetista

Vice-Presidente:

Cláudio Luís Baptista Pereira, Engenheiro Civil – Investigador Univ. Minho e UTEP Texas

Secretario:

Fernanda de Jesus Correia de Sousa, Professora Português/Francês

1º Vogal:

Inês Isabel Barbosa Pires, Engenheira Alimentar - Consultora

2º Vogal:

Ana Maria Guedes Teixeira, Assistente Social

A Direção reuniu ordinariamente por dez vezes no cumprimento do Regulamento Interno da
Associação Vale d’Ouro tendo-se verificado interrupção da regularidade por ocasião da VI Mostra de
Teatro do Douro e do Verão. Foram mantidas as quatro direções de gestão e administração de apoio
direto à atividade da direção: Direção Administrativa e Financeira; Direção de Atividades e Grupos
Autónomos; Direção de Comunicação; e Direção de Associados cuja composição foi a seguinte:
Direção Administrativa e Financeira:
Luís Manuel Madureira de Almeida, Engenheiro Civil – Consultor
Direção de Atividades e Grupos Autónomos:
Cláudio Luís Baptista Pereira, Engenheiro Civil – Investigador Univ. Minho e UTEP Texas
Direção de Comunicação:
Luís Manuel Madureira de Almeida, Engenheiro Civil – Consultor
Direção de Associados:
Inês Isabel Barbosa Pires, Engenheira Alimentar - Consultora

6.1.2. Principais deliberações
A consulta das deliberações poderá ser efetuada no “II Livro de Atas das Reuniões de Direção”
onde as mesmas foram registadas a cada sessão realizada.
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6.2.

Mesa da Assembleia-Geral

6.2.1. Composição e funcionamento
A Mesa Assembleia-Geral é composta pelos seguintes elementos:
Presidente:

Liliana Patrícia de Sousa Martins, Enfermeira e Farmacêutica

Vice-Presidente:

Marlene Sofia Mendonça Pimentel Teixeira, Psicóloga

Secretaria:

Patrícia da Rocha, Estudante Ens. Superior Medicina

A Assembleia-Geral reuniu ordinariamente por 4 vezes em 2014 tratando-se a última dessas
quatro vezes de uma assembleia eleitoral e de apuramento.

6.2.2. Principais deliberações
A atividade da Mesa da Assembleia-Geral decorreu com normalidade procedendo à discussão e
validação do Relatório e Contas de 2013 e do Plano de Atividades de 2015. As sessões encontram-se
descritas em ata no Livro de Atas da Assembleia-Geral. Procedeu-se também à eleição dos órgãos sociais
entre 2014 e 2016 na última sessão do ano.

6.3.

Conselho Fiscal

6.3.1. Composição e funcionamento
O Conselho Fiscal é composto pelos seguintes membros:
Presidente:

Rui Barata, Eng.º Mecânico

Vice-Presidente:

Pedro Miguel Barbosa Pires, Eng.º Civil

Secretário:

Pedro Emanuel Monteiro Carvalho de Sousa, Consultor Informático

6.3.2. Principais deliberações
O Conselho Fiscal emitiu pareceres sobre as atividades da Associação Vale d’Ouro, presente
relatório de atividades e contas e plano de atividades para 2015 e sempre que a Direção o solicitou. É
procedimento frequente o Presidente do Conselho Fiscal reunir com o Presidente da Direção no sentido
de avaliar a cada momento a situação financeira e contabilística da instituição.
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7.

Comentário

O ano de 2014 marca a Associação Vale d’Ouro a diversos níveis destacando-se sobretudo a
consolidação do projeto que se pretendeu de âmbito regional desde a sua fundação. Para o efeito
contribuíram decisivamente a Mostra de Teatro Amador e a Academia de Artes Douro e Tâmega.
Depois de alguns anos em que o exercício da instituição foi contabilisticamente condicionado
pelas limitações impostas pela conjuntura, 2014 é um ano em que se verifica um crescimento da
instituição que se perspetiva acentuar e consolidar nos anos seguintes.
Relativamente às atividades desenvolvidas a instituição crê ter-se pautado por uma seleção
abrangente de iniciativas e ter cumprido a missão estatutária a que se propõe anualmente. A Mostra de
Teatro do Douro no primeiro semestre e a Academia de Artes Douro e Tâmega no segundo semestre
marcam a agenda da instituição. Contudo um destaque deverá ser feito ao trabalho do grupo de teatro
da Associação Vale d’Ouro que em 2014 teve mais atuações e convites. Nota de destaque para o
desbloqueio ou encaminhamento de algumas atividades que estavam suspensas.
A retoma da atividade da associação dentro dos parâmetros de gestão definidos pelos seus
órgãos sociais sob o ponto de vista contabilístico e a continuidade da atuação da instituição num plano
regional são os aspetos positivos a reter de 2014. Não obstante renova-se a ideia que os anos vindouros
serão necessariamente caracterizados por uma maior contenção da despesa, um maior rigor e exigência
nas decisões e uma análise mais detalhada a cada momento para que se possam continuar a cumprir
com a honestidade, humildade e confiança os objetivos que caracterizam esta instituição.

8.

Parecer do Conselho Fiscal

No exercício das suas atribuições em relação ao ano de 2014, o Conselho Fiscal teve
oportunidade de acompanhar de perto e de forma pormenorizada o funcionamento da associação em
todas as matérias do seu âmbito de competências, tendo contado com a melhor colaboração da Direção
e da estrutura de gestão por esta criada para administração da instituição.
Após análise das contas relativas ao ano de 2014, o Conselho Fiscal deliberou este parecer de
forma a expor aos restantes associados que a situação atual merece a apreciação positiva, pois reflete
um rigoroso controlo sobre os gastos e retornos importantes sobre os investimentos, bem como a
transparência nas contas.
Pinhão, em 28 de fevereiro de 2014
O Presidente da Direção

O Presidente do Conselho Fiscal

O Presidente da Assembleia-Geral
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