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RELATÓRIO DE CONTAS 2011 

 

Execução: João Pedro Martins de Almeida Lopes (Tesoureiro da ANICT) 

Data: Dezembro de 2011 

 

 

1. Sumário executivo 

 

No exercício de 2011, a ANICT obteve um total de receitas de 6,265.00EUR e um total de 

despesas de 4,224.17EUR. As receitas são resultado essencialmente de quotizações de 

associados e de patrocínios relativos ao evento II Simpósio Nacional da ANICT (ANICT’2011). As 

despesas são essencialmente relativas à organização do ANICT’2011 assim como de 

reembolsos aos membros da Direcção da ANICT relacionados com participação nas diversas 

actividades participadas em 2011. 

No início do exercício da actividade de 2011 o saldo da ANICT era 1,653.08EUR e no fecho das 

contas de 2011 é 3,693.91EUR (saldo actual). Daqui resulta um saldo positivo de 2,040.83EUR 

durante o ano de 2011. Considerando que transitaram para o ano de 2011, 500.00EUR de 

receitas correspondentes ao ano de 2010 e que transitam para 2012 receitas esperadas no 

valor de 2,000.00EUR pode concluir-se que o balanço efectivo do exercício de 2011 foi de 

3,540.83EUR. 

Deve referir-se que não há nenhuma dívida relativa ao exercício de 2011 à data deste 

Relatório. 

O início do exercício de 2012 far-se-á com um saldo em conta de 3,693.91EUR sendo previsto 

que no início do ano este possa passar a 5,693.91EUR após boa cobrança de receitas 

esperadas. 

Num comparativo com o ano de 2010, verificou-se um aumento nas receitas em 10.7% 

(+749.90EUR) e uma redução nas despesas em 16.4% (-827.72EUR) correspondendo a um 

aumento no saldo do exercício de 80.4% (+1,577.62EUR). 
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2. Balanço global de 2011 

 

Em 2011 foram feitos recebimentos no valor de 6,265.00EUR e despesas no valor de 

4,224.17EUR.  

 

 

 

Figura RC1. Balanço do exercício de 2011. 

 

 

A estrutura de custos e receitas encontra-se detalhada na tabela RC1. Deve referir-se aqui que 

se encontram pendentes recebimentos no valor de 2,000.00EUR que estão previstos como 

receita para o exercício de 2012. O item “outras despesas” inclui uma parcela relativa a custos 

bancários (10.40EUR), custos com a compra do domínio para a página web (www.anict.pt) 

(84.56EUR) e um custo extraordinário de 5.00EUR relativo a um reembolso a um sócio devido 

a pagamento de quota por excesso. O montante total para este item foi 99.96EUR. 

Receitas
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Total 6,265.00EUR
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Tabela RC1. Estrutura de custos e receitas em 2011. 

RECEITAS EUR 

Quotizações de associados (total) 2,165.00 

     Anuidades de associados efectivos 1,960.00 

     Anuidades de associados colaboradores 70.00 

     Jóias de novos associados efectivos 105.00 

     Jóias de novos associados colaboradores 30.00 

Patrocínios ANICT’2011 3,600.00 

Receitas transitadas de 2010 500.00 

  Total Receitas 6,265.00 

DESPESAS EUR 

Despesas ANICT’2011 3,405.33 

Reembolsos à Direcção da ANICT 718.88 

Outras despesas 99.96 

  Total Despesas 4,224.17 

  

Saldo do exercício de 2011 (RECEITAS-DESPESAS) 2,040.83 
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Figura RC2. Estruturas de custos e receitas correspondentes ao ano de 2011. 
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3. Simpósio ANICT’2011 

 

O evento principal levado a cabo pela ANICT em 2011 (II Simpósio Nacional da ANICT - 

ANICT’2011) teve 3,600.00EUR de receitas e um total de 3,405.63EUR de despesas. 

Tabela RC2. Balanço de custos/receitas relativo ao Simpósio ANICT’2011. 

Despesas EUR 

Deslocações de oradores convidados 822.51 

Almoço do Simpósio 1,327.75 

Alimentação de oradores convidados 217.1 

Organização e correios 135 

Publicidade 456.33 

Livro de Resumos 60.78 

Alojamento de oradores convidados 386.16 

Total 3,405.63 

Receitas EUR 

Patrocínios 3,600.00 

     Alfagene 300.00 

     BIAL 200.00 

     Dias de Sousa 100.00 

     FLAD 1,000.00 

     FFUP 500.00 

     FCT-FACC 1,500.00 

Total 3,600.00 

Saldo 194.37 
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Fig. RC3. Estruturas de custos e receitas correspondentes ao Simpósio ANICT’2011. 
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4. Despesas com participação em eventos e reuniões 

 

No ano de 2011 e tal como previsto no relatório de contas do ano 2010, a ANICT suportaria os 

custos associados à participação nos eventos levados a cabo pela ANICT e nos eventos 

participados mediante convite da respectiva organização. Estes custos incluem 1) despesas de 

deslocação (deslocação em viatura própria ou transporte público desde que em classe 

económica) e quando necessário alojamento. Para o cálculo das despesas de deslocação em 

viatura própria foi usada a fórmula: 

 

DESPESA (EUR)= KT*0.08 + KTAP*0.07 

com 

KT=Total de Km realizados 

KTAP=Total Km realizados em via portajada 

 

Desta forma foram feitos reembolsos no valor total de 718.88EUR. 

 

Tabela RC3. Reembolsos relativos a participação em eventos participados por membros 
da Direcção da ANICT. 

Membro da Direcção Eventos participados Total (EUR) 

Miguel Jorge UTL meeting, UL meeting, UM meeting, Board 

meeting (Lisbon/Nov) 210.00 

João Rodrigues UE meeting, BEST Workshop, II Simpósio ANICT 156.00 

João Lopes Board meeting (Lisbon/Fev), UC meeting, Board 

meeting (Lisbon/Nov), UTAD-I Congresso 

Psicólogos, UM-Congresso de alunos de Pós-

graduação 108.30 

Myrta Gruning Board meeting (Lisbon/Fev), UA meeting, Board 

meeting (Porto), Board meeting (Lisbon/Nov) 77.50 

Nuno Cerca SNESUP meeting, Board meeting (Lisbon/Fev) 113.00 

Sandra Heleno BEST Workshop 54.00 

Total 
 

718.88 
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5. Comparativo 

 

Foi feita uma análise comparativa com o ano precedente (2010). Verificou-se em resumo que houve menos receitas (-11.5%), embora considerando as 

receitas esperadas, se tenha verificado um aumento de 10.7% neste item. Houve uma redução nos custos (-16.4%) mesmo considerando o item de despesa 

adicional referente ao reembolso de despesas de deslocação aos membros da Direcção. Para esta redução contribuiu bastante a redução do custo associado 

ao evento anual (ANICT’2011). Este ano a redução do custo do evento foi de 30.7% (-1,510.22EUR). Esta tinha sido uma recomendação do Conselho Fiscal 

no ano de 2010 e pensamos ter sido convenientemente atentida. Manteve-se praticamente inalterada o item de quotizações. Resta referir o saldo positivo 

relativo ao exercício de 2011 de 3,540.83EUR (contabilizando as receitas esperadas em 2012 de 2.000,00EUR). O saldo de gestão foi 80.4% superior ao 

verificado em 2010. 

Tabela RC4. Comparação entre o exercício de gestão de 2011 e 2010 (primeiro ano de gestão). 

 

Receitas Despesas 
 Ano do 

Exercício Quotas 
Patrocínios 
Simpósio Sub-total 

Receitas 
transitadas Total 

Simpósio 
Anual Direcção Outras Total 

Saldo de 
Gestão 

2010 2,265.10 € 4,250.00 € 6,515.10 € 500.00 € 7,015.10 € 4,915.55 € -   € 136.34 € 5,051.89 € 1,963.21 € 

2011 2,165.00 € 3,600.00 € 5,765.00 € 2,000.00 € 7,765.00 € 3,405.33 € 718.88 € 99.96 € 4,224.17 € 3,540.83 € 

Diferença 
 (2011-2010) -      100.10 € -          650.00 € -      750.10 € 1,500.00 € 749.90 € -      1,510.22 € 718.88 € -    36.38 € -        827.72 € 1,577.62 € 

% (2011 vs 2010) -4.4% -15.3% -11.5% 300.0% 10.7% -30.7% --- -26.7% -16.4% 80.4% 
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6. Saldo de Gestão 

Do resultado do exercício de 2011 resulta um saldo de gestão de 3,540.83EUR. 

 

 

Fig. RC4. Saldo de gestão relativo ao ano de 2011. 
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