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SITUAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
Em 2019 a Candeia apresentou um resultado positivo de 1.708,62 euros (mil setecentos e oito
euros e sessenta e dois cêntimos). No ano de 2018 a Candeia tinha apresentado um
resultado positivo de 20.072,06 euros (vinte mil, setenta e dois euros e seis cêntimos). A
diferença de valor prende-se com o facto da tranche do premio BPI Solidário (relativa ao
Projeto Amigos P’ra Vida) ter, no ano de 2019, sido transferida mais tardiamente e por isso
não podendo ser contabilizada no presente Relatório.

Gráfico 1 - Evolução dos resultados de 2016 a 2019

Os custos do exercício foram de 41.972,17 euros (quarenta e um mil, novecentos e setenta e
dois euros e dezassete cêntimos), superiores aos do ano precedente - 36.218,12 euros (trinta
e seis mil, duzentos e dezoito euros e doze cêntimos). Nos últimos anos, no entanto, os custos
do exercício aumentaram significativamente – desde 2016 verificou-se um aumento de
cerca de 50% relacionado sobretudo com os custos relativos aos Campos de Férias e
Material.
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Gráfico 2 - Evolução das despesas de 2016 a 2019

De um modo geral, e excluindo o projeto Amigos p’ra Vida, os custos da Candeia resultam
da organização das atividades (como por exemplo a organização de campos de férias e
fins-de-semana), e da realização de eventos de angariação de fundos.
Atividades Candeia

22.378,92 €

Projeto Amigos p’ra Vida

19.593,25 €

CUSTO TOTAL DO EXERCÍCIO

41.972,17 €
Tabela 1 – Custo total do exercício em 2019
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Na tabela é possível observar a distribuição dos custos incorridos pela Candeia em 2019 –
excluindo o projeto Amigos p’ra Vida.
Despesas
Festa Natal
Fins de semana
CIFA/Fds preparação CF
Campos de Férias
Administrativos CF
Material
Transporte
Atividades
Noite de Fados
Administrativos
Merchandising
Direção
Seguros
Pagamentos 2018
Outros
TOTAL

-548,00 €
-1.174,22 €
-616,70 €
-5.650,37 €
-101,65 €
-6.663,93 €
-3.106,90 €
-40,35 €
-662,92 €
-213,94 €
0,00 €
-305,64 €
-584,57 €
-1.509,73 €
-1.230,00 €
-22.378,92 €

Tabela 2 – Detalhe das despesas em 2019 – excluindo APV

A parcela de Material – que inclui material para os Campos de Férias, mas também, fins de
semana de montagem e desmontagem e deslocações necessárias na preparação de
Campo - é a que mais fundos consome correspondendo a 16% do total. Os Campos são a
atividade que se segue, sendo considerados neste item custos com alimentação, bens
higiénicos, bens farmacêuticos, entre outros. Os gastos com transporte e seguros são
considerados numa rúbrica específica. De salientar que o custo médio de campo (e
excluindo os gastos com material) foi de 1.987,91 euros, sobreponível ao ano anterior.
Os custos com as atividades periódicas da Candeia são reduzidos graças aos apoios
conseguidos pelas equipas responsáveis e pela Angariação de Fundos.
Os custos imputados ao projeto Amigos p’ra Vida são de 19.593,25 euros (dezanove mil,
quinhentos e noventa e três euros e vinte e cinco cêntimos). Estes custos são totalmente
cobertos pelo donativo relativo ao prémio BPI Solidário atribuído ao projeto e que torna
possível a atribuição de verba para o pagamento de recursos humanos dedicados ao
mesmo.
No que diz respeito às receitas, no ano de 2019, foram de 43.689,79 euros (quarenta e três
mil, seiscentos e oitenta e nove euros e setenta e nove cêntimos), cerca de 10.000 euros
inferior em relação ao ano anterior.
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Gráfico 3 – Detalhe das receitas em 2019

O benefício da consignação de 0,5% do Imposto sobre o Rendimento Singular é a parcela
maioritária no que toca às receitas.
Do ano de 2018 transitou para a atividade do Projeto Amigos Pr’a Vida um valor de
17.472,13 euros (dezassete mil, quatrocentos e setenta e dois euros e treze cêntimos). O
saldo total da rúbrica do projeto foi em 2019 (e contabilizando o valor transitado) de
4.537,08 euros (quatro mil, quinhentos e trinta e sete euros e oito cêntimos).
A Noite de Fados mantém-se como atividade mais importante de angariação de fundos,
tendo obtido receitas no valor de 5.486 euros (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis euros)
– com um saldo positivo final de 4.823,98 euros (quatro mil, oitocentos e vinte e três euros e
noventa e oito cêntimos).
Igualmente positivo o saldo com donativos de benfeitores em nome pessoal e de empresas
que totalizam perto de 9.000 euros.
O esforço de sensibilização aos associados para o pagamento das quotas continua a ter um
efeito pouco significativo nas receitas, embora sejam eles o motor para a sua existência.
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O valor existente em caixa e depósitos bancários era, a 31 de dezembro de 2019:
•

Caixa: 0 €

•

Depósitos Bancários: 53.288,51 € (3.038,88€ no BPI e 50.249,63€ na CGD)

•

Total:

53.288,51 €
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CONCLUSÃO
Tendo em conta os dados apresentados, conclui-se que o resultado líquido do exercício do
ano de 2019 foi positivo, assumindo o valor de 1.708,62 euros (mil e setecentos e oito euros e
sessenta e dois cêntimos).
Resumidamente, este resultado positivo fica a dever-se ao valor estável das receitas obtido,
permitindo contrabalançar o aumento nas despesas. De referir que a atividade da Candeia
não coincide com o ano civil, e essa situação tem impacto a nível dos resultados, e da
avaliação da atividade da Associação, bem como na elaboração do orçamento e da sua
concretização.
Todos os gastos e receitas em que a Candeia incorre são para a realização dos fins a que se
propôs nos seus estatutos não realizando atividades acessórias.
Os resultados positivos alcançados nestes últimos anos contribuem para o crescimento da
Candeia enquanto instituição e tornam igualmente mais exigente o seu caminho. Deve ser
feita uma reflexão ponderada de forma a identificar os motivos para o aumento dos custos,
apenas possível contrabalançar pelo aumento de receitas com o donativo do IRS – sem este
donativo as atividades de angariação de fundos não seriam suficientes para atender às
necessidades.
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