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NOTAS ÀS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012 

 
Nota Introdutória: 
 
A prestação de contas de 2012 é elaborada de acordo com o SNC1. Não existiram 

alterações no capital nem perdas ou ganhos por imparidade.  

 

As presentes notas destinam-se apenas a elucidar os movimentos ocorridos nas 

respectivas contas, tendo por base a mesma apresentação dos anos anteriores. 

 

A Plataforma durante o exercício de 2012 manteve em curso os seguintes 

projectos/actividades: 

• Projecto Contrato programa com o IPAD (período de 2009 a 2013); 

• Organização do  II Congresso Europeu sobre Educação Global, com o apoio 

do Centro Norte Sul do Conselho da Europa; 

• Projecto Aid Watch com o apoio da CONCORD. 

 

Sendo a actividade dos mesmos reflectida no total dos gastos da seguinte forma: 

 

 

 

 

                                                           
1 Sistema de normalização contabilística 
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A relação entre os saldos bancários, dívidas a terceiros e os proveitos diferidos, 

distribuem-se do seguinte modo: 

 

1. Balanço: 

1.1. Activo 

1.1.1. Activo não corrente 

 Activos fixos tangíveis (corresponde à designação anterior de imobilizado corpóreo) 

- a apresentação, de acordo com o SNC, é feita em termos de valor líquido, o método 

utilizado para a contabilização é o método do custo e as depreciações são feitas pelo 

método constante.  

O Investimento realizado durante o exercício de 2012 foi de 285,24€. O activo não 

corrente líquido (imobilizado) teve um decréscimo de 1.178,69€. 

 

1.1.2. Devedores por acréscimo de rendimentos 

A verba inscrita nesta rúbrica, no montante de 45.854€, refere-se aos valores por 

receber relativamente aos gastos efectuados em 2012 nos seguintes 

projectos/actividades: 

Projecto/Actividades AidWatch Congresso 

1-Gastos 8.761,36 83.603,97 

2-Rendimentos recebidos 5.985,00 50.020,00 

3-Rendimentos a receber (2-1) 2.776,36 33.583,97 

 

Relativamente ao Contrato programa, a verba inscrita, no montante de 9.489€, refere-

se ao montante transferido de 5.032€ em Janeiro de 2013 (remanescente referentes as 

actividades realizadas até Novembro de 2012); acrescido de 4.458€ imputação dos 

gastos com salários de Dezembro, não reflectidos no relatório. 

 

1.1.3. Outras contas a receber  

 A verba inscrita nesta rubrica, corresponde de grosso modo a um reembolso a 

efectuar pelo I.G.F.S. Social, em virtude de sido exigido um segundo pagamento de 

verbas anteriormente liquidadas; saldo transitado de exercícios anteriores. 

 

1.1.4. Depósitos Bancários 

À data de 31 de Dezembro de 2012, o saldo desdobra-se da seguinte forma: 
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CGD – Plataforma Geral    23.674,56€ 

CGD – Projecto Presidência             13,00€ 

CGD – Contrato Programa – IPAD             15,00€ 

CGD – Plataforma Formação                      68,92€ 

 

A caixa e os depósitos bancários apresentam uma disponibilidade inferior ao ano 

transacto, em virtude de o corrente exercício (2012) o IPAD não ter efectudo a 

transferência de 80% do valor do contrato para o ano de 2013, como aconteceu em 

exercícios anteriores. Este facto dava origem a aumento das disponibilidades assim 

com a contabilização na rubrica rendimentos a reconhecer, o que não aconteceu no 

ano de 2012. 

 

1.2. Passivo 

1.2.1. Fornecedores, Estado e Outros entes públicos e outras contas a pagar 

As dívidas ao Estado, constituíram-se em Dezembro de 2012, tendo sido liquidadas 

em Janeiro de 2012, assim como as dívidas aos fornecedores e reembolso de despesas 

a colaboradores. 

 

2. Demonstração de resultados: 

 

2.1. Fornecimentos e serviços externos 

Esta conta teve um acréscimo de 52.541,60€, resultante do aumento das actividades 

da Plataforma, nomeadamente com o II Congresso Europeu sobre Educação Global. 

Os gastos desta rubrica encontram-se repartidos da seguinte forma: 
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2.2.  Gastos  com pessoal 

Em relação ao ano transacto esta rubrica teve um decréscimo de 6.520€, devido ao 

término de um estágio profissional que tinha ocorrido entre Março e Novembro de 

2011. 

 

2.3. Outros gastos e perdas 

Esta conta teve um decréscimo de 1.074€. 

 

2.4. Rendimentos 

No compto geral esta rubrica teve um decréscimo de 670€, sendo de salientar que no 

ano de 2012 o IPAD suspendeu o subsídio para as actividades correntes da 

Plataforma, que existia desde 1994. Para uma melhor perceção das movimentações 

nesta rúbrica o quadro seguinte apresenta a variação relativa aos rendimentos: 

 

Rendimentos 2012 2011 
Variação 

Valor % 

Acções de Formação 3.300,00 2.500,00 800,00 32% 

Quotizações 12.675,00 11.735,00 940,00 8% 

Subsídio IPAD   39.193,33 -39.193,33 -100% 

Subsídio do IEFP   2.139,54 -2.139,54 -100% 
Contrato Programa 
IPAD 109.293,04 160.544,20 -51.251,16 -32% 

Fundação C.Gulbenkian 3.500,00 5.695,97 -2.195,97 -39% 

Conseil de Leurope 83.607,97   83.607,97 100% 

Aid Watch 8.761,36   8.761,36 100% 

Total 221.137,37 221.808,04 670,67 0% 

 

O resultado do exercício foi positivo, no montante de 597€.  

 

 



Balanço
ACTIVOACTIVOACTIVOACTIVO Notas 2012 2011

Activo não correnteActivo não correnteActivo não correnteActivo não corrente

Activos fixos tangíveis 1.1.1 752,75 1.931,44

Activos intangíveis

Outros activos financeiros

Clientes

752,75 1.931,44

Activo correnteActivo correnteActivo correnteActivo corrente

Inventários

Clientes 0,00 0,00

Outros activos financeiros

Devedores por acréscimos de rendimentos 1.1.2 45.854,20 0,00

Outras a contas a receber 1.1.3 2.225,60 2.016,02

Caixa e depósitos bancários 1.1.4 24.460,37 166.275,14

72.540,17 168.291,16

73.292,9273.292,9273.292,9273.292,92 170.222,60170.222,60170.222,60170.222,60

FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVOFUNDO PATRIMONIAL E PASSIVOFUNDO PATRIMONIAL E PASSIVOFUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO

Total do activoTotal do activoTotal do activoTotal do activo

FUNDO PATRIMONIAL E PASSIVOFUNDO PATRIMONIAL E PASSIVOFUNDO PATRIMONIAL E PASSIVOFUNDO PATRIMONIAL E PASSIVO

Fundo PatrimonialFundo PatrimonialFundo PatrimonialFundo Patrimonial

Reservas legais

Outras reservas 20.000,00 0

Resultados transitados 47.323,29 21.103,96

Resultado líquido do período 597,26 46.219,33

Total do fundo patrimonialTotal do fundo patrimonialTotal do fundo patrimonialTotal do fundo patrimonial 67.920,5567.920,5567.920,5567.920,55 67.323,2967.323,2967.323,2967.323,29

PassivoPassivoPassivoPassivo

Passivo não correntePassivo não correntePassivo não correntePassivo não corrente

Outras contas a pagar

0,00 0,00

Passivo correntePassivo correntePassivo correntePassivo corrente

Fornecedores 1.2.1 1.178,21 0,00

Estado e outros entes públicos 1.2.1 3.677,55 2.166,14

Credores por acréscimos de gastos 0,00 0,00

Rendimentos a reconhecer 0,00 99.803,17

Outras contas a pagar 1.2.1 516,61 930,00

5.372,37 102.899,31

Total do passivoTotal do passivoTotal do passivoTotal do passivo 5.372,37 102.899,31

73.292,9273.292,9273.292,9273.292,92 170.222,60170.222,60170.222,60170.222,60Total do fundo patrimonial e passivoTotal do fundo patrimonial e passivoTotal do fundo patrimonial e passivoTotal do fundo patrimonial e passivo

1



Notas 2012 2011

Vendas e serviços prestados 2.4 3.300,00 2.500,00
2.4

Subsídios à Exploração 205.162,37 207.573,04

Fornecimentos e serviços externos 2.1 -152.495,01 -99.980,41

Gastos com o pessoal 2.2 -62.271,37 -68.792,11

Outros gastos e perdas 2.3 -4.309,80 -5.380,20

Outros rendimentos e ganhos 2.4 12.675,00 11.735,00

Resultado antes de depreciações 2.061,19 47.655,32

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -1.463,93 -1.435,99

Resultado operacional 597,26 46.219,33

Demonstração de Resultados

1

Resultado operacional 597,26 46.219,33

Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00
Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Resultados antes de impostos 597,26 46.219,33

Imposto Sobre o Rendimento do Exercício 0,00 0,00
Resultado líquido do período 597,26 46.219,33

1



Balancete do Razão - Contabilidade Geral

PLATAFORMA PORTUGUESA DAS ONGD, 2012

Emitido em 31-12-2012

Contribuinte nº 504668005

(Euros)Mês: 14º

Designação

CONTA SALDOS

Devedores CredoresCréditosDébitosCréditosDébitos

VALORES MENSAIS VALORES ACUMULADOS

Cód.

688,895.102,345.791,2311 Caixa

23.771,48228.078,09251.849,5712 Depósitos à ordem

1.178,212.993,291.815,0822 Fornecedores

41.010,0441.010,0423 Pessoal

2.084,9526.454,7324.369,7824 Estado e outros entes públicos

45.970,5914.324,8260.295,4127 Outras contas a receber e a pagar

99.803,1799.803,1728 Diferimentos

752,7525.283,7226.036,4743 Activos fixos tangíveis

20.000,0020.000,0055 Reservas

47.323,29118.846,6971.523,4056 Resultados transitados

152.495,01152.495,01152.495,0162 Fornecimentos e serviços externos

62.271,3762.271,3762.271,3763 Gastos com o pessoal

1.463,931.463,931.463,9364 Gastos de depreciação e de amortiz

4.309,804.309,804.309,8068 Outros gastos e perdas

3.300,003.300,0072 3.300,00Prestações de serviços

205.162,37205.162,3775 205.162,37Subsídios à exploração

12.675,0012.675,0078 12.675,00Outros rendimentos e ganhos

597,26267.356,70266.759,44221.137,3781 220.540,11Resultado líquido do período

441.677,48 441.677,48 1.290.931,07 1.290.931,07 71.183,71 71.183,71TOTAL GERAL:
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