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O Relatório de Gestão e Contas de 2020 é da responsabilidade da Direção, em confor-
midade com os estatutos da associação. 
Sendo a SPECO uma ENSL, uma entidade do setor não lucrativo, em Regime de Caixa, 
deve constar do seu relatório e contas os mapas dos pagamentos e recebimentos de 
2020 e dos direitos e compromissos futuros para 2021.  
Assim, fazem parte deste relatório de Gestão e Contas de 2020, o Mapa de Pagamentos 
e Recebimentos, as Demonstração de Resultados por Natureza, as Demonstrações Fi-
nanceiras - Balanço, Balancetes, e o Mapa dos Activos fixos tangíveis, documentos pro-
duzidos pela contabilista da SPECO. 
Deverá ser igualmente parte deste relatório o Parecer do Conselho Fiscal. 
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Balanço 2020 – Relatório da Direcção 
Avaliação 2020 e proposta 2021 

RECEITAS: 

 2020 
orçamento 

2020 
executado 

2021 
orçamento 

Quotas do ano 2 200 € (2020)    3 487 
€ 

3 500 € 

Outras Quotas e Donativos - 2 543 € 1 000 € 
Prémio Doutoramento em Ecologia FAD 6 500 € 6 000 € 6 000 € 
Outros Subsídios/Apoios a eventos 12 443 € 0 € 0 € 
Encontro Nacional de Ecologia (ENE) 25 000 € 5 823 € 6 525 € 
Projeto PORBIOTA – LTER 35 000 € 0 € 53 734 € 
Cursos SPECO - 120 € 1000 € 
EEF 2019 - 38 935 € - 
TOTAL 81 143 € 56 908 € 71 759 € 
    
Valor a receber (2687: FCT-UNL + CM + Inst.Polit.) - 39 € 286 € 
    

 

DESPESAS: 

 2020 
orçamento 

2020 
executado 

2021 
orçamento 

Despesas Gerais (escritório, informática, CTT) 75 € 64 € 1000 € 
Honorários (contabilidade) 1 848 € 1 845 € 2 065 € 
Outros encargos (ex. bancários, impostos) 75 € 62 € 100 € 
Deslocações (missões) 250 € 0 € 500 € 

Quotas Associativas (EEF, SIBECOL, CNADA) 
250 € 

1 085 € 
0 € 

0 € 
1 278 € 

25 € 

500 € 
1 050 € 

25 € 
Encontro Nacional de Ecologia - ENE 25 000 € 0 € 6 391 € 
Prémio Doutoramento em Ecologia - FAD 6 500 € 6 000 € 6 000 € 
Projeto PORBIOTA – LTER (inclui Bolsa) 41 132 € 39 739 € 12 028 € 
Olimpíadas de Ecologia (Chipre) | viagens 3+1 pessoas 4 928 € 0 € - 
EEF 2019 - 2 786 € - 
FAIC/PIIC Projecto (2020+2021) - - 4 000 € 
Divulgação e Apoio à Ciência - - 26 000 € 
Festival de ciência de Oeiras - - 2 500 € 
Cursos SPECO - - 1500 € 
Recursos Humanos (fora do PORBIOTA) - - 8 100 € 
Depreciação Activos Fixos - 5 077 € - 
    
TOTAL 81 143 € 56 876 € 71 759 € 
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Pagamentos e Recebimentos 2020 

O total de Recebimentos da Actividade (receitas) da SPECO em 2020 foi de 56.907,79€, 
dos quais cerca de 9% correspondem ao pagamento de quotas dos associados, incluindo 
quotas atrasadas e adiantadas; 1% a donativos diversos por parte de associados e bene-
méritos, isto para além do valor dos prémios de doutoramento em Ecologia, no âmbito 
do mecenato atribuído pela Fundação Amadeu Dias (11% das receitas e 11% das despe-
sas). No âmbito do 19º Encontro Nacional de Ecologia (ENE2020), feito totalmente em 
modo videoconferência, foram angariados 10% da receita da SPECO, apenas com valo-
res residuais ainda a acertar em 2021. De referir ainda que na receita de 2020, 68% são 
respeitantes ao EEF2019 (15° Congresso da Federação Europeia de Ecologia), que per-
mitiram suportar grande parte das despesas da SPECO deste ano, mas que também 
ainda foram usados para pagar despesas relacionadas com o próprio congresso (5% das 
despesas), incluindo a devolução do Fundo de Apoio a Congressos Científicos (FACC) da 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), como estipulado no caso de congressos 
com lucro. 
O total de Pagamentos da Actividade (despesas) da SPECO em 2020 foi de 56.875,38€. 
A grande fonte de despesa em 2020 foram as actividades relacionadas com o projecto 
PORBIOTA da FCT, em que a SPECO participa, nomeadamente 24% em recursos huma-
nos e 45% em equipamento, para construção de plataformas de divulgação web e pro-
dução de conteúdos para essas plataformas. No entanto, espera-se que a FCT reembolse 
estes valores na sua totalidade, e para tal já foram feitos dois pedidos de pagamento (o 
primeiro em Setembro de 2020). As despesas respeitantes a gastos gerais incluem 2% 
em quotizações para a associações do ambiente ou afins (CNADA- Confederação Nacio-
nal de Associações de Defesa do Ambiente; SIBECOL – Sociedade Ibérica de Ecologia); 
3% de administração corrente (ex. serviços de contabilidade, economato, comissões 
bancárias); e ainda 9% que correspondem ao abate (depreciação de activos fixos) de 
equipamentos antigos, já fora de uso ou estragados, que continuavam a figurar na lista-
gem de activos fixos.  
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Demonstração de Resultados 

O total de Vendas e Serviços Prestados em 2020 foi elevado (50 172,57€) devido em 
grande parte à contribuição de receitas recebidas ainda do EEF 2019, embora já ape-
nas 46% do que foi conseguido naquele ano. As receitas de quotizações subiram 3,54 
vezes em relação a 2019 (5 295€) incluindo a recuperação de algumas quotas em 
atraso. 

Os Subsídios, Doações e Legados em 2020 também desceram para 32% do valor de 
2019, que tinha sido elevado devido aos patrocínios ao EEF2019, mas continuaram a 
incluir o mesmo valor do mecenato da FAD para os prémios de Doutoramento e ainda 
contribuições de associados, num total de 6 735,22€. 

Os gastos com Fornecimentos e Serviços Externos, no valor de 29 562,35€ representa-
ram apenas 29% dessas despesas em 2019, e referem-se maioritariamente a despesas 
no projecto PORBIOTA, que se espera sejam reembolsadas em 2021-2022. As despesas 
com segurança social (Seguro Social Voluntário) e seguros da bolseira, somam 1 
130,87€, também dentro do PORBIOTA. 

Os Outros Gastos, no valor de 21 105,27€, representaram um aumento de 31% em re-
lação a 2019, incluem a devolução do FACC à FCT (1 000€), as quotizações associativas 
à CNADA (2020) e SIBECOL (2019 e 2020), no valor de 1 303€ (estando ainda em falta a 
quotização do EEF de 2020). Inclui também o valor das despesas com recursos huma-
nos (bolseira de Gestão de Ciência e Tecnologia) ligados ao projecto PORBIOTA (12 
802,27€, mais 40% que em 2019 visto terem sido mais meses de bolsa), reembolsáveis; 
e ainda o valor dos prémios de Doutoramento FAD (6 000€). 

O Resultado Total teria sido 5 109,30€, no entanto procedeu-se a uma depreciação de 
Activos Fixos Tangíveis no valor de 5076,89€, originando um Resultado Líquido Total 
em 2020 de 32,41€. 

Balanço 

A SPECO termina o ano de 2020 com o Activo Não Corrente inferior a 2019, que diz res-
peito a Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros 
(286,30€) por eliminação dos Activos Fixos Tangíveis (equipamento) anteriores a 2014. 
O Activo Corrente no valor de 30 934,74€ corresponde aos depósitos bancários e caixa, 
um aumento de 20% em relação a 2019. O total do Activo (31 221,04€) diminuiu para 
45% do valor de 2019. 

Os Fundos Patrimoniais em 2020 aumentaram 0,1% face a 2019, pelo aumento do re-
sultado Transitado e resultado Líquido do exercício em 32,41€. 

O valor do Passivo é nulo em 2020.  
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Mapa de Pagamentos e Recebimentos 
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Balanço contabilístico 2020 
Notas do Contabilista Certificado 
A SPECO - Sociedade Portuguesa de Ecologia, apresenta para o ano de 2020 um valor de recei-
tas/recebimentos de 56 907,79€. 

Ao nível das receitas, destacam- se, por um lado o valor de quotas recebidas, que face ao ano 
anterior viu acrescidos os seus recebimentos em virtude do esforço administrativo de co-
brança (nomeadamente de quotas do ano anterior). E por outro, o recebimento da verba de 
37.435,19€ referente ainda a inscrições no EEFLisbon2019. 

Foi precisamente esta última verba, que permitiu á SPECO suportar as despesas/pagamentos 
no âmbito do PORBIOTA, valor que ascendeu a 39.738,54€. 

Relacionado também com o EEFLisbon2019, a associação teve de proceder á devolução do va-
lor de 1.000,00€ referente a um subsídio/donativo da FCT (FACC). 

Considerando as despesas/pagamentos da atividade geral da associação, salienta-se o valor de 
5.076,89€ em regularizações de depreciações de ativo fixo. Este valor não significou um fluxo 
financeiro de saída da SPECO, trata-se apenas de uma regularização contabilística. 

Uma vez que, pelas características da SPECO, o seu regime de contabilidade denomina-se de 
“Regime de Caixa” em oposição ao regime normal contabilístico do Sistema de Normalização 
Contabilística das Entidades do Sector Não Lucrativo, foi necessário proceder a uma correção 
que se traduziu no reconhecimento como despesa, dos ativos fixos anteriores a 2014. Os ati-
vos fixos foram registados na contabilidade da SPECO numa perspetiva de regime normal con-
tabilístico, tendo sido, há altura, registadas as saídas dos fluxos financeiros sem terem sido 
consideradas as despesas destes mesmos itens. Tendo esta situação permanecido nos registos 
da SPECO erradamente, desde então, e de forma a corrigir definitivamente esta situação, a 
SPECO considerou em 2020 a respetiva despesa.  
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Demonstração de Resultados 
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Balanço 2019-2020 
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Balancete 2020 – Grau 2/Razão, Saldo das somas 
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Balancete 2020 – Grau Movimento, Saldo das somas 
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(cont.) 
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Activos Fixos Tangíveis 2020 
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Reconciliações Bancárias 
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Parecer do Conselho Fiscal 

 

 


