Relatório e Contas
2013

ÍNDICE

Índice ............................................................................................................................................. 1
Introdução ..................................................................................................................................... 3
Órgãos Sociais ....................................................................................................................... 3
Associados ............................................................................................................................. 4
Recursos Humanos ................................................................................................................ 4
Mensagem do Presidente ............................................................................................................. 6
Área Interna .................................................................................................................................. 7
Informatização da AITECOEIRAS ............................................................................................... 7
Gestão Integral da Infra-estrutura da AITECOEIRAS ............................................................. 7
Processos Administrativos .................................................................................................... 7
Formação Interna ...................................................................................................................... 7
Formação diversificada ............................................................................................................. 8
Promoção e Captação de Investimento ........................................................................................ 9
Captação Centro de Investigação da REN ............................................................................... 10
Vídeo Promocional de Oeiras .................................................................................................. 10
Candidatura Fundação de Macau ........................................................................................... 10
Empreendedorismo e Desenvolvimento..................................................................................... 11
Fórum Estratégico de Oeiras Valley ........................................................................................ 12
Fórum Estratégico – Faculdade de Motricidade Humana....................................................... 13
Programa de Empreendedorismo (Televisão) ........................................................................ 13
Desenvolvimento da Incubação e Empreendedorismo em Oeiras ......................................... 13
Conferência Empreendedorismo: Uma Atitude! .................................................................... 15
Estabelecimento de Protocolo – Portugal Ventures ............................................................... 15
Cluster de Solidariedade Social no Taguspark ........................................................................ 15
Prémios de Reconhecimento e Mérito ................................................................................... 15
Internacionalização ..................................................................................................................... 16
Geminação com Mohammedia ............................................................................................... 16
Viagem de Cortesia a Marrocos .......................................................................................... 16
Receção da Delegação de Marrocos ................................................................................... 16

1

Áreas transversais ....................................................................................................................... 17
Inquérito Empresarial de Oeiras - IEO ..................................................................................... 17
Comunicação e Marketing ...................................................................................................... 17
Portugal Open ..................................................................................................................... 17
Relatório de Gestão..................................................................................................................... 18
Demonstrações Financeiras ........................................................................................................ 19
Balanço .................................................................................................................................... 19
Demonstração de Resultados ................................................................................................. 20
Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados .................................................................. 21
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal ....................................................................................... 27

2

INTRODUÇÃO
O ano de 2013 foi um ano de solidificação do novo ciclo iniciado em 2012 e de concretização de
projetos, alguns deles ainda iniciados no 2º semestre de 2012 após a tomada de posse do
Presidente da Direção.

Órgãos Sociais
A 12 de março de 2013 realizou-se a 1ª Reunião do Conselho Geral, Órgão Social criado pela
alteração estatutária de dezembro de 2012, sendo o Presidente deste órgão, o Presidente da
Câmara Municipal de Oeiras, tendo a primeira reunião sido presidida pelo Dr. Isaltino de Morais
e a segunda, pelo Dr. Paulo Vistas. Este Órgão Social é composto por um representante de
cada associado fundador.
O 1º Conselho Geral deliberou a nova composição da Direção, bem como a duração temporal
do mandato a propor à Assembleia Geral. Assim sendo, e para uniformizar a vigência dos
mandatos, todos os restantes membros de Órgãos Sociais apresentaram a sua demissão, com
vista à reeleição em sede de Assembleia Geral que se realizou a 28 de março.
Na referida Assembleia Geral de 28 de março de 2013, a maioria dos membros anteriores foram
reconduzidos para um novo mandato 2013-2015, tendo-se registado algumas alterações,
designadamente:


Presidente do Conselho Fiscal, Dr. Rui Rodrigues foi substituído pelo Dr. Pedro Ferreira



Vogal Efetivo do Conselho Fiscal, Dr. Vítor Oliveira foi substituído pelo Dr. Telmo Vieira



Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Eng. João Maia Santos foi substituído
pelo Eng. Eurico Ribeiro Coutinho

A composição dos Órgãos Sociais, no final de 2013, era a seguinte:
Mesa da Assembleia Geral
Presidente
Vice-Presidente
Secretário Efetivo

Prof. Doutor Nelson Lourenço
Eng. Eurico Ribeiro Coutinho
Dra. Maria de Lurdes Vaz

Direção
Presidente
Vogal
Vogal

Prof. Doutor Eduardo Correia
Dr. Nuno Manalvo
Dr. António Moita

Conselho Fiscal
Presidente
Vice-Presidente
Vogal Efetivo

Dr. Pedro Ferreira
Dr.ª Maria Emília Xavier
Dr. Telmo Vieira

Conselho Geral
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

Dr. Paulo Vistas
Prof. Arlindo Oliveira
Dr. Joaquim José Chaves
Dr. António Bica
Dr. Artur Ryder Torres
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Membro
Membro
Membro

Eng. José Mário Leite
Prof. Guilherme Arroz
Eng. José Maria Dias Miranda

Associados
O associado fundador tipo III Infosaúde informou por carta a 13 de setembro de 2013 a sua
demissão de associado com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2013. Após conversações e
correspondência trocada, a Infosaúde comunicou que a decisão de abandonar a AITECOEIRAS,
apenas poderia ser reconsiderada, caso a sua continuidade na Associação não representasse
quaisquer encargos financeiros para a Infosaúde.
No 3º trimestre de 2013 juntaram-se à AITECOEIRAS como associados, na categoria de
associados efetivos (nº 1 e 7 do artigo 4º dos Estatutos da AITECOEIRAS): o ITQB-Instituto de
Tecnologia Química e Biológica e a REGUS.
Assim sendo, a 31 de dezembro a AITECOEIRAS conta com a Câmara Municipal de Oeiras,
como associado fundador de referência, o Taguspark, como associado fundador tipo I, o Grupo
Joaquim Chaves, como associado fundador tipo III, como associados institucionais o Instituto
Gulbenkian Ciência, o INESC, o Instituto de Soldadura e Qualidade, a Ensino Investigação e
Administração, e como novos associados efetivos o ITQB-Instituto de Tecnologia Química e
Biológica e a REGUS.

Recursos Humanos
A nível de recursos humanos o ano de 2013 foi um ano mais estável, com exceção da área das
Redes Digitais, em que a saída de um colaborador, implicou a contratação de 2 pessoas, tendo
uma saído na primeira semana de trabalho, e a segunda não tendo manifestado as
competências necessárias à função. Foi então decidido, não efetuar mais nenhuma contratação,
optando-se pela subcontratação de serviços de webdesign.
Foi ainda decidido fazer outra redução de pessoal, na área financeira, por se ter considerado
que a estrutura e dimensão da Associação não justificavam a manutenção de um posto de
trabalho a tempo inteiro nesta área, tendo neste caso sido decidido uma subcontratação de
serviços administrativos financeiros à empresa Contadotcom que presta serviços de
contabilidade e processamento salarial desde o início de atividade da AITECOEIRAS.
Assim sendo, no ano de 2013, houve uma redução em termos percentuais significativa, que
pode ser verificada no quadro infra:
Colaboradores a
1 de janeiro

Colaboradores a
31 de dezembro
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A AITECOEIRAS manteve o sistema em rede e interdisciplinaridade entre a equipa e a Direção,
implementado no ano de 2012, tendo apenas existido alterações na composição da equipa
como se pode verificar nos diagramas:
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Equipa a 1 de janeiro

Equipa a 31 de dezembro

JP
JA
MR
Christine
Lehnert

Sara
Tomaz

Sara
Tomaz
Direção

Christine
Lehnert

Eduardo Correia
Nuno Manalvo
António Moita

Direção
Eduardo Correia
Nuno Manalvo
António Moita

Tristana
Esteves
Cardoso

Tristana
Esteves
Cardoso

Brigite
Vicente
Patrícia
Pereira

Brigite
Vicente
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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Exmos. Senhores e Senhoras Associados
Apesar das incertezas económicas que o país atravessa e da incerteza politica que caracterizou
o ano e cujos reflexos foram particularmente sentidos em Oeiras, por via da interrupção do
mandato do anterior Presidente de Câmara e pelo facto de existirem em 2013 eleições
autárquicas, finalizámos o exercício conscientes que, com uma pequena equipa de 4 pessoas,
alcançámos os objetivos operacionais a que nos tínhamos proposto nos variados projetos que
levámos a cabo durante 2013, dos quais destacamos o Inquérito Empresarial de Oeiras, projeto
municipal pioneiro a nível nacional e a celebração do Protocolo de Geminação com
Mohammedia-Marrocos.
A aproximação da AITECOEIRAS aos associados e às forças vivas da área empresarial do
concelho, iniciada em 2012, deu os seus frutos nomeadamente com a concretização do Oeiras
Valley Calls Entrepreneurs, projeto que congrega várias entidades de referência do Concelho de
Oeiras.
A alteração estatutária aprovada no final de 2012, e que entretanto se implementou em 2013,
reduziu não só o número de elementos da Direção, como deu origem ao Conselho Geral, órgão
que garante a representatividade dos Associados fundadores da AITECOEIRAS, e que constituiu
uma peça essencial no novo modelo de gestão. A nova dinâmica imposta por esta Direção, e
que contou com o apoio dos restantes Órgãos Sociais, traduziu-se numa eficácia de
funcionamento interna que nos permitiu por exemplo, a elaboração de relatórios de atividade e
financeiros trimestrais analisados pelo Conselho Fiscal, reforçando desse modo a transparência
do modelo de gestão. Estas alterações tiveram ainda um impacto extraordinariamente
importante na estrutura financeira da AITECOEIRAS. Apesar da divida relativa à quota de 2013
de cerca de € 329.000,00 por parte da Câmara Municipal, terminámos o ano com
disponibilidades operacionais de cerca de €255.000,00, demonstrando deste modo que é
possível fazer melhor com menos recursos humanos e financeiros.
Há ainda a salientar a captação de dois novos associados efetivos, o ITQB-Instituto de
Tecnologia Química e Biológica e a REGUS.
Uma palavra de apreço aos restantes membros da Direção e aos colaboradores pela inestimável
colaboração e dedicação que permitiram a transformação da AITECOEIRAS em tão pouco
tempo.
Quero também, nesta hora de saída, agradecer a todos os membros dos órgãos sociais,
representantes de associados e de parceiros que ao longo deste ano foram disponibilizando o
seu apoio e colaboração.
Por fim, uma imprescindível referência ao inestimável apoio dado pelo anterior Presidente de
Câmara Dr. Isaltino Afonso Morais.
Desejo a todos um ano onde possam alcançar os objetivos a que se propõem.

Eduardo Correia
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ÁREA INTERNA
Foram publicados no Portal da Justiça os novos estatutos da AITECOEIRAS aprovados na
Assembleia Geral de dezembro de 2012.
Com o termino do contrato de leasing da viatura da AITECOEIRAS, estudaram-se várias
soluções, tendo-se mantido a viatura mais um mês do que contratualmente previsto, ficando a
aquisição de uma nova viatura em processo de análise. Findo o processo de análise, a decisão
final recaiu pela não aquisição de uma nova viatura, optando-se por um modelo de deslocação
em viatura própria.
Realizaram-se reuniões trimestrais de Conselho Fiscal onde foram apresentados os Relatórios
de Atividade trimestrais, bem como informação financeira respetiva. Na 1ª reunião realizada,
depois dos documentos apreciados, foram sugeridas algumas alterações a introduzir nos
próximos relatórios financeiros trimestrais.
Apesar de ter sido sugerida, pelo Conselho Fiscal, a manutenção da certificação legal de contas
por um Revisor Oficial de Contas (ROC), e tendo sido realizada uma consulta ao mercado para
análise, a Direção decidiu no entanto que, não sendo esta certificação obrigatória, e pela
dimensão e atividade da AITECOEIRAS não se iria manter a certificação legal de contas por um
Revisor Oficial de Contas (ROC) para não incorrer em custos elevados desnecessários.

INFORMATIZAÇÃO DA AITECOEIRAS
Gestão Integral da Infra-estrutura da AITECOEIRAS


Gestão das ocorrências e acompanhamento de intervenções efetuadas nas instalações
da AITECOEIRAS, assegurando também a correta utilização dos equipamentos segundo
as melhores práticas.



Gestão

dos

diversos

domínios

de

internet

(aitec-oeiras.pt,

oeirasvalley.com,

inqueritoempresarialdeoeiras.pt, etc.) e do alojamento do site e microsites.


Manutenção das páginas oficiais da AITECOEIRAS nas redes sociais Facebook e
Linkedin, através da atualização e publicação regular de conteúdos relevantes.



Criação de um novo layout e imagem dos sites AITECOEIRAS e Oeiras Valley, pela
empresa Monkey, através de uma parceria estabelecida.

Processos Administrativos
Criação de pasta partilhada de Correspondência para arquivo digital de correspondência
recebida e enviada.

FORMAÇÃO INTERNA
Depois de se ter rescindido a prestação de serviços com a empresa de formação de inglês
inicialmente escolhida, selecionou-se uma nova empresa, dando continuidade ao programa de
formação em inglês iniciado em setembro do ano anterior.
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Como o custo horário desta nova opção era mais elevado, diminuiu-se o nº de horas de
formação que devido à qualidade do docente não tem implicações nos objetivos da formação.
Os colaboradores participaram numa formação de Higiene e Segurança no Trabalho.

FORMAÇÃO DIVERSIFICADA
Programa de workshops e seminários iniciado em novembro do ano passado, para os
colaboradores, associados e stakeholders da associação:


Primeira sessão - Seminário em Gestão de Marketing e Relacionamento com Clientes,
realizado pelo Prof. Eduardo Correia.



Segunda sessão - Seminário em Inovação e Propriedade Intelectual, realizado pela Dra.
Diana Brito Parreira.
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PROMOÇÃO E CAPTAÇÃO DE INVESTIMENTO

No sentido de promover Oeiras numa ótica nacional e internacional, a AITECOEIRAS organizou
e participou em diversas reuniões, receções, workshops, seminários e conferências,
nomeadamente:


Participação na receção oferecida pela Ministra Conselheira da Embaixada dos EUA,
Lucy Tamlyn em honra de Dr. Amy Pritchett e Dr. Eric Drexler para celebrar o TEDx
patrocinado pela Embaixada



Diversos encontros com os responsáveis pela Embaixada de Marrocos, no sentido de
encaminhar o acordo de geminação realizado para projetos concretos



Receção do Assessor do Presidente da República do Senegal a Oeiras



Conferência “Internacionalização, Exportação e Investimento nos EUA”



Conferência “Internacionalização: Oportunidades em Marrocos” organizada pela AERLIS



Conferência “Internacionalização: Oportunidades em Angola” organizada pela AERLIS



“Conferência de Negócios com a Missão Empresarial de Macau” coorganizada pela
Câmara de Comércio e Indústria Luso Chinesa e a AICEP, no Museu do Oriente



Receção e

acompanhamento à

Incubadora

do

Taguspark de

uma

comitiva

moçambicana, que realizou um curso na Universidade Nova e, que pretendia conhecer
a realidade do apoio ao empreendedorismo e ambiente de incubação nacional


Participação do Presidente da Direção, Prof. Eduardo Correia, como orador, na
Conferência Financiamento e Gestão de Ciência, organizada pela ALIA - Associação
Lusófona e Internacional de Administradores de Ciência, na Universidade Lusófona



Gestores e Administradores de Ciência de toda a Europa



Conferência: “Como reinventar o potencial do mar”



Estratégia Nacional do Mar: 2013-2020 (Estratégia / Plano de Ações / Financiamentos /
Fundos Comunitários) apresentada pelo Comandante João Fonseca Ribeiro, Diretor
Geral de Política do Mar, na Escola Náutica Infante D. Henrique



Receção e

acompanhamento à

Incubadora

do

Taguspark de

uma

comitiva

moçambicana, que realizou um curso na Universidade Nova e, que pretendia conhecer
a realidade do apoio ao empreendedorismo e ambiente de incubação nacional


Apresentação do Programa Comércio Investe, organizado pela Lisboa Investe, na
Associação Comercial de Lisboa



Apresentação do relatório “Doing Business Report 2014”, em simultâneo com
Washington, organizado pela SOFID – Sociedade para o Financiamento do
Desenvolvimento e a IFC (Banco Mundial)



II Congresso Âncora: O Mar com os pés bem assentes na Terra - O Congresso do
Fórum Empresarial da Economia do Mar



Conferência do Atlântico 2013: “Crescimento Azul do Atlântico” - preparação dos
futuros Programas Operacionais dos Estados-Membros e os Programas de Cooperação
Territorial da UE, no âmbito dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento 20142020



VCIT 2013 - Congresso Internacional de Capital de Risco e Empreendedorismo,
organizado pela Gesventure no Auditório do Banco Popular



Official Launch Event do Horizon 2020 no Centro Cultural de Belém
9

CAPTAÇÃO CENTRO DE INVESTIGAÇÃO DA REN
Apesar dos esforços realizados, desde o ano transato, para que a REN e a State Grid
considerassem Oeiras como o local para estabelecer o Centro de Investigação na área da
indústria e da energia, que a empresa de energia chinesa State Grid pretende criar em
Portugal, fomos informados no início de abril que a decisão recaiu pela zona de Sacavém
(concelho de Loures).

VÍDEO PROMOCIONAL DE OEIRAS
Adjudicação de serviço de vídeo à Empresa Shortfuse, tendo o guião aprovado implicado a
captação de imagens de interiores e exteriores de diversas empresas e instituições (o que
requereu a solicitação de autorizações de filmagens de todas as entidades envolvidas), bem
como a captação de imagens aéreas através da empresa Sky Eye (parceira da Shortfuse).
Depois de rececionadas as autorizações necessárias para a captação de imagens, foram
captadas imagens de cada um dos intervenientes, nomeadamente: C.M.O, Taguspark, GJCGrupo Joaquim Chaves, IGC – Instituto Gulbenkian de Ciência, Grupo Imprensa, Grupo Ativism,
Lagoas Park, BMW, Cisco, Teixeira Duarte, Sanofi, ZAGOPE, OIS-Oeiras International School,
Porto de Lisboa, entre outros.
Realizou-se, no dia 10 de julho, no Auditório César Batalha nas Galeria Alto da Barra a
apresentação deste vídeo promocional que pretende ser uma mostra do que de melhor existe
em Oeiras e será uma importante ferramenta de trabalho para todos os atores de Oeiras Valley.
Estiveram presentes representantes de várias entidades, nomeadamente: C.M.O, Taguspark,
GJC-Grupo Joaquim Chaves, IGC – Instituto Gulbenkian de Ciência, Grupo Imprensa, Grupo
Ativism, Lagoas Park, BMW, Cisco, Teixeira Duarte, Sanofi, ZAGOPE, OIS-Oeiras International
School, Porto de Lisboa, entre outros.

CANDIDATURA FUNDAÇÃO DE MACAU
A AITECOEIRAS concorreu (com a seguinte indicação de parceiros: Câmara Municipal de
Oeiras, Taguspark, Fundação Marquês de Pombal, ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa) a
fundos da Fundação de Macau para a organização do I Congresso Luso-Macaense de Negócios
e Cultura. Após alguns ajustes que foram sendo solicitados pela Fundação de Macau, foi nos
comunicado que a candidatura não foi aceite por esta instituição.
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EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO
A convite do Grupo “Oeiras XXI Mais” do Gabinete de Desenvolvimento Municipal da Câmara
Municipal de Oeiras, a AITECOEIRAS participou num evento denominado “Pequeno-Almoço com
a Sustentabilidade”, realizado no dia 11 de abril, dedicado ao tema "Empreendedorismo à
escala local – como apoiar? Como promover?"
A AITECOEIRAS participou ainda no evento 4ª edição do GBI-Global Building Innovation
realizado dia 16 de abril na Incubadora do Taguspark.
A AITECOEIRAS apoiou, a Associação Batoto Yetu, na organização conceptual e logística da
Conferência Empreendedorismo Social Imigrante, que se realizou nos dias 12 e 13 de
julho, na Escola Profissional Val do Rio, tendo a AITECOEIRAS tido uma intervenção primordial
nos apoios que intermediou e, realizando ações de divulgação desta ação que foi também
apoiada pela Câmara Municipal de Oeiras, pela acidi, pela FLAD, entre outros parceiros. A
conferência, que foi um sucesso, versou o estudo de 2 casos de estudo da diáspora Caboverdiana, designadamente Sidi Gomes (Arquitetura de uma ONG em espaço social) e Valério
Lopes (Tecnologia de Informação ao serviço da Cultura Africana).
A AITECOEIRAS reuniu com a SEA Agency – Agência de Empreendedorismo Social responsável
por alguns projetos de Empreendedorismo Social em Sintra, Cascais, Lisboa, no sentido, de
criar algumas sinergias com o Concelho de Oeiras, e eventualmente criar uma “Fábrica do
Empreendedor” no Concelho. A convite da SEA Agency, a AITECOEIRAS esteve ainda presente
na inauguração da Fábrica do Empreendedor de Marvila, no sentido de ver em loco o tipo de
trabalho que realizam nas comunidades onde estão implantados. Visto que a área do
empreendedorismo social não estava no âmbito das ações da AITECOEIRAS, encaminhou-se o
projeto de criação de uma “Fábrica do Empreendedor”, para o setor da Ação Social da Câmara
Municipal de Oeiras.
Presença na Apresentação do Programa COHiTEC realizado nas instalações do Instituto
Gulbenkian de Ciência. O Programa COHiTEC é uma ação de formação em comercialização de
tecnologias, que visa apoiar a valorização do conhecimento produzido em instituições nacionais
de I&D, que tem dois objetivos: apoiar os participantes na avaliação do potencial comercial dos
produtos ou serviços resultantes das tecnologias que desenvolveram e induzir nos participantes
competências na área do empreendedorismo e comercialização de tecnologias, e destina-se a
investigadores (de centros de investigação, universidades e outras instituições de I&D, de
empresas ou a título individual) que proponham uma ou mais tecnologias cujas características
únicas permitam dar resposta a uma necessidade de mercado.
Com vista, a um melhor conhecimento do âmbito e especificidades do Horizonte 2020, foram
realizadas diversas reuniões, designadamente com o Presidente da CCDR-LVT, Prof. Eduardo
Brito Henriques. Foi elaborada uma lista de empresas que prestam serviços de apoio à
elaboração de candidaturas a Fundos Estruturais, tendo sido selecionadas pelas suas
características a Dual UP e Indice Consultores, tendo-se no final optado por celebrar um
Protocolo de colaboração entre a AITECOEIRAS e a DUAL UP.
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A AITECOEIRAS esteve presente na Sessão de Abertura da

Semana Global do

Empreendedorismo, que se realizou em parceria com a Escola Náutica Infante D. Henrique,
em Paço de Arcos. A SGE é um movimento mundial que teve início em 2008, e que resultou da
iniciativa da Kauffman Foundation (EUA) e da Enterprise UK do Reino Unido, tendo como
objetivo inspirar as sociedades a abraçar a inovação, o empreendedorismo, a imaginação e a
criatividade como motor de desenvolvimento e crescimento mundial.
Em Portugal, foram escolhidos dois temas genéricos muito importantes no momento: o Mar e
Agricultura. Para Embaixadores da SGE Portugal 2013, foi convidado o Garrett McNamara para
o tema do Mar, e para o tema da Agricultura, foi convidado o Dr. António Silvestre Ferreira, da
Herdade do Vale da Rosa.

FÓRUM ESTRATÉGICO DE OEIRAS VALLEY
A constituição do Fórum Estratégico de Oeiras Valley, em outubro de 2012, teve por principal
objetivo identificar os caminhos de alinhamento sinergético entre Instituições de Investigação
Científica, Universidades, Indústria e Marcas no sentido da definição de um desígnio
estratégico, económico e empresarial para Oeiras Valley que seja traduzível em soluções
comercializáveis.
Às seguintes entidades que integraram inicialmente o FEOV: Câmara Municipal de Oeiras,
Taguspark, aicep Portugal Global, ISQ - Instituto Soldadura e Qualidade, Grupo Joaquim
Chaves, IGC - Instituto Gulbenkian Ciência, Universidade Atlântica, IST - Instituto Superior
Técnico, ITQB – Instituto de Tecnologia Química e Biológica, IBET - Instituto de Biologia
Experimental e Tecnológica, IICT – Instituto de Investigação Científica e Tropical, ENIDH Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, INIAV – Instituto Nacional de Investigação Agrária
e Veterinária, IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera (ex-IPIMAR), ANF –
Associação Nacional de Farmácias, Apifarma, Talkdesk, Tecmic, WS Energia S.A. e MOLA
Ativism, juntaram-se as seguintes: Fundação Marquês de Pombal, Escola Profissional Val do Rio
e Alma Design, bem como o Departamento de Espaços Verdes da CÂMARA MUNICIPAL DE
OEIRAS.
No dia 25 de fevereiro, realizou-se a 2ª reunião do Fórum Estratégico de Oeiras Valley, tendose discutido três temas chave para o Concelho: Sustentabilidade Hídrica do Concelho,
Mobilidade Urbana e O futuro da energia.
Da discussão do tema da mobilidade urbana, surgiu um grupo de trabalho liderado pela Alma
Design do Taguscar, e que tinha como objetivo o estudo e implementação de um sistema de
mobilidade urbana no Taguspark que serviria como balão de ensaio de uma solução tecnológica
Made in Oeiras com grande potencial de crescimento nacional e projeção internacional. No
sentido de avaliar a possibilidade de implementação deste projeto e de atribuir tarefas e
responsabilidade a cada interveniente realizou-se uma reunião deste grupo de trabalho, tendo
ficado o avanço do projeto dependente da resolução da continuidade da linha do SATU.
O tema da Sustentabilidade Hídrica do Concelho também teve desenvolvimentos posteriores,
nomeadamente a possível candidatura conjunta entre INOV-INESC/AITECOEIRAS/SMAS/CMO
ao sistema de incentivos FP7-ENV-2013-WATER, que não se chegou a concretizar por se ter
considerado que a call aberta não seria a mais indicada para o projeto em mente, ficando
pendente da abertura de outra call cuja especificidade se adeque mais ao pretendido.
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FÓRUM ESTRATÉGICO – FACULDADE DE MOTRICIDADE HUMANA
Organização do seminário FMH-Empresas, em conjunto com a Faculdade de Motricidade
Humana, no dia 29 de janeiro de 2013, cujo objetivo foi o cruzamento do conhecimento
produzido pela faculdade com as valências das empresas de Oeiras, com vista ao
desenvolvimento de soluções e produtos em conjunto.
Participaram neste seminário os seguintes departamentos da FMH: Laboratório de Exercício e
Saúde, Biomecânica, Comportamento Motor, Ergonomia, Fisiologia, Perícia no Desporto,
Métodos Matemáticos e Centros de Estudos em Artes Performativas, de Estudos de
Desenvolvimento do Desporto e da parte empresarial contámos com a presença da Webbase,
Biotecnol, Mola Ativism, Oeiras Viva, Alma Design, CCGEOMATIC – Carlos Coucelo, ISQ e
Municípia.

PROGRAMA DE EMPREENDEDORISMO (TELEVISÃO)
Projeto iniciado no ano passado, em conjunto com a Companhia de Ideias, em que se pretende
dinamizar o Empreendedorismo a nível nacional usando uma plataforma de grande mediatismo
como a televisão.
Dada a dimensão e complexidade do projeto são necessários vários parceiros, pelo que o
projeto foi apresentado ao Banco do Brasil, e a outras entidades tais como Newshold, ZON,
ANJE, Instituto Pedro Nunes, Biocant, BES, Caixa de Crédito Agrícola, Cunha Vaz.

DESENVOLVIMENTO DA INCUBAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM OEIRAS
Iniciadas as conversações a 26 de dezembro de 2012, e após algumas reuniões estabeleceu-se
um protocolo de colaboração, assinado no dia 5 de abril, entre as seguintes entidades:
AITECOEIRAS, Fundação Marquês de Pombal, Infosáude (LEF), IGC-Instituto Gulbenkian de
Ciência, ISQ-Instituto de Soldadura e Qualidade e Taguspark.
No âmbito deste projeto foi elaborado o Regulamento de participação, o formulário de précandidatura, a apresentação powerpoint de divulgação e para efeitos de apresentação, bem
como o Modelo de Estudo da viabilidade do projeto. A 6 de maio realizou-se uma Conferência
de Imprensa da Oeiras Valley Calls Entrepreneurs, no Palácio dos Anjos, em Algés,
apresentada pelo Prof. Eduardo Correia e pelo Presidente da Câmara Municipal de Oeiras, Dr.
Paulo Vistas.
Em termos de divulgação foram elaborados mupis, cartazes A3, e um vídeo promocional de 30
segundos em português e inglês, bem como solicitada a divulgação em plataformas de
divulgação de ações relacionadas com o Empreendedorismo e participaram na Comissão
Executiva da Económico TV, os parceiros da Oeiras Valley Calls Entrepreneurs.
A Oeiras Valley Calls Entrepreneurs tem o apoio institucional do aicep Portugal Global para
divulgação deste projeto nos seus canais habituais (newsletter, revista e redes sociais).
De acordo com os inputs recebidos dos parceiros organizou-se um Roadshow nacional de
promoção da Oeiras Valley Calls Entrepreneurs, que se iniciou no final de maio com as
seguintes apresentações:
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IST – Taguspark – dia 14 de maio, integrado no Seminário "Vem aprender a ser
empreendedor"



IGC- Instituto Gulbenkian de Ciência – dia 22 de maio, apresentação exclusiva



Universidade Atlântica – dia 29 de maio, integrado Seminário Empregabilidade e
Empreendedorismo,

incluídos

no

2º

painel

Empreendedorismo

e

Fontes

de

Financiamento.


Universidade de Évora – dia 30 de maio (não se realizou por falta de participantes)



Universidade Lusófona- dia 7 de junho, integrado no evento do SACEE-Serviço de Apoio
à Criação de Emprego e Estágios Open Day (não se realizou por falta de participantes)

Em substituição do roadshow que deveria reiniciar-se em meados de setembro, por falta de
disponibilidade das próprias instituições, optou-se pela realização em um vídeo promocional da
Oeiras Valley Calls Entrepreneurs.
Realizou-se uma reunião com a Eggnest, incubadora de empresas localizada no Parque
Atlântico em Oeiras para avaliar a possibilidade de integrarem a Oeiras Valley Calls
Entrepreneurs.
De maio a dezembro de 2013 foram recebidas 14 candidaturas nas mais diversas áreas, TIC’s,
turismo, ensino, energia, área da saúde.
Designadamente:


Queijo Conde de Oeiras – queijaria e constituição de rebanho da raça saloia, que foi
iniciado na Quinta do Marquês com o nome Merino de Oeiras



@street – utilização de montras de lojas por ocupar com o objetivo de ter um meio de
comunicação para campanhas de marketing e promoção de produtos durante 24 horas



Credeex Wallet - a criação de um sistema de pagamento móvel diferenciado



Cadeira de Transferência – produto de apoio aos prestadores de cuidados de pessoas
com mobilidade reduzida



IBCC – projeto de criação em Oeiras de uma escola profissional com selo IB resultante
de uma parceria entre a Oeiras International School e a Escola Profissional Val do Rio



Blow it – disponibilização de teste de álcool através de equipamentos colocados em
zonas de grande afluência, especialmente noturna



Interface de Sensores – aplicação universal para diversos tipos e marcas de sensores,
bem como a criação de sensores com uma nova tecnologia, que não só tem custos
mais reduzidos, como se apresenta como mais user friendly



Vetnetwork - portal do setor da medicina veterinária que pretende oferecer serviços de
CRM a clínicas de pequena dimensão



Addwalks - Acompanhamento personalizado, após análise do perfil do cliente e tempo
de estadia, de turistas, em férias, negócios ou saúde



IFS - Empresa de importação e exportação de brindes publicitários, merchandising,
criatividade, embalagens



Oeiras Digital - O portal Oeiras Digital é um espaço informativo online, que tem como
principal objetivo disponibilizar notícias e informação útil relativa concelho de Oeiras.
Além das notícias o portal agrega um diretório com informação detalhada de empresas,
comércio e instituições do concelho



Streamfun - Este projeto tem como missão fornecer um serviço de entretenimento que
permite, através da tecnologia de streaming, dar acesso aos seus subscritores a uma
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vasta biblioteca de filmes, séries e documentários, com total liberdade de gestão e sem
os elevados custos que normalmente estão associados a este tipo de serviços.


Carro eólico - A Ideia é criar a possibilidade de o carro elétrico gerar a sua própria
energia, de forma contínua e permanente



Sympathomiticx - Este projeto identificará novos targets de medicamento no sistema
nervoso autónomo, que levaram ao desenvolvimento de uma nova geração de
medicamentos simpaticomiméticos, que são mais seguros e mais específicos

CONFERÊNCIA EMPREENDEDORISMO: UMA ATITUDE!
A AITECOEIRAS organizou, no dia 13 de maio, em parceria com a Fundação Marquês de
Pombal, a Conferência Empreendedorismo: Uma Atitude, no Palácio dos Aciprestes em Linda-aVelha a propósito das comemorações do dia da Fundação Marquês de Pombal, em que se
festejou o 314º Aniversário do Marquês de Pombal.
O Programa da Conferência contou com a participação de todos os parceiros da Oeiras Valley –
Calls Entrepreneurs, designadamente: a AITECOEIRAS, a Fundação Marquês de Pombal, o LEFLaboratório de Estudos Farmacêuticos, o IGC- Instituto Gulbenkian de Ciência, o ISQ – Instituto
de Soldadura e Qualidade e o Taguspark, bem como os casos de sucesso mais emblemáticos
das suas instituições.

ESTABELECIMENTO DE PROTOCOLO – PORTUGAL VENTURES
Participação em diversos eventos de Promoção da Portugal Ventures, com vista ao
estabelecimento de parceria com a Portugal Ventures, funcionando a AITECOEIRAS como

ignition partner das diversas calls que têm sido entretanto lançadas.
Neste âmbito realizaram-se reuniões com potenciais candidatos, entre outros: We Listen, Quid,
Humanink Technology, “The cross border choice”.

CLUSTER DE SOLIDARIEDADE SOCIAL NO TAGUSPARK
De forma a promover e dinamizar a Área da Responsabilidade Social e aproveitando as
sinergias com o associado Taguspark, apresentou-se um programa de atração de Associações e
Instituições de Solidariedade Social para o Parque de Ciência e Tecnologia.
A Comissão Executiva do Taguspark avaliou a proposta apresentada e, contrapôs uma forma de
implementação do projeto que impossibilitou a continuidade do mesmo nos moldes inicialmente
previstos.

PRÉMIOS DE RECONHECIMENTO E MÉRITO
Elaboração do Conceito do Evento Prémios de Reconhecimento e Mérito de Oeiras Valley que
tem como objetivo:


Galardoar e premiar as melhores empresas, institutos e Universidades de Oeiras



Promover Networking entre o tecido empresarial de Oeiras potenciando novos negócios
internos



Promover a Marca Oeiras Valley no contexto Nacional e Internacional



Criar condições para futuras relações internacionais
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INTERNACIONALIZAÇÃO
GEMINAÇÃO COM MOHAMMEDIA
Viagem de Cortesia a Marrocos
Com o objetivo de alicerçar as relações com as autoridades governativas de Mohammedia de
forma a fomentar oportunidades de negócio para as empresas de Oeiras, realizou-se uma visita
de cortesia de 22 a 27 de março tendo sido assinado um Protocolo de colaboração com vista ao
estabelecimento futuro de um acordo de geminação. Foi endereçado um convite às entidades
municipais de Mohammedia para que visitassem Oeiras no mês de junho.

Receção da Delegação de Marrocos
No seguimento da viagem realizada de 22 a 27 de março, em que foi assinado um Protocolo de
colaboração, entre Oeiras e Mohammedia, Oeiras recebeu uma comitiva de 4 pessoas, entre dia
6 e 10 de junho, integrando as comemorações do dia do Município.
No dia 6 de junho, depois de recebidos pelo Senhor Presidente da C.M.O., Dr. Paulo Vistas, no
Salão dos Paços do Concelho, foi assinado, numa cerimónia no Palácio Marquês de Pombal, o
Acordo de Geminação entre as 2 cidades. Seguiu-se uma sessão de apresentações de empresas
âncora do Concelho nas instalações da AITECOEIRAS que contou com a presença de
responsáveis do ISQ, Municipia, Alma Design, SMAS de Oeiras e Amadora e Companhia de
Ideias.
No dia 7 de junho, dia do Município, a comitiva participou na Cerimónia da Inauguração da
Adega do Palácio Marquês de Pombal, e nessa noite foram recebidos pela Senhora Embaixadora
do Reino de Marrocos em Portugal.
No dia 10 de junho realizou-se uma reunião de trabalho no sentido de operacionalizar o Acordo
de Geminação assinado dia 6 de junho através de alguns projetos específicos, tais como:
criação de programas de intercâmbio jovens, criação de sistemas de bolsas para estudantes
marroquinos nas Universidades de Oeiras, criação da Mohammedia Business School, formação
de quadros superiores do município de Mohammedia com homólogos de Oeiras, colaboração
com Municipia, entre outros.

A AITECOEIRAS foi contactada pela empresa Proventus, com apenas menos de um mês de
antecedência do evento, no sentido de realizar uma participação conjunta na International
Property Show - A New Approach Towards a Gainful and Rewarding Market que se realizaria no
Dubai International Convention & Exhibition Centre de 30 de abril a 2 de maio. Depois de
abordadas algumas empresas de Oeiras cuja atuação poderia beneficiar de uma participação
numa Feira internacional não foi possível, em tempo útil, encontrar instituições que tivessem no
momento interesse em participar, pelo que se ficou de avaliar outras possibilidades de
participação em feiras internacionais.
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ÁREAS TRANSVERSAIS
INQUÉRITO EMPRESARIAL DE OEIRAS - IEO
Em 2013, deu-se continuidade ao projeto lançado no final do ano de 2012, tendo-se apostado
numa intensificação da comunicação do projeto, nomeadamente através de uma ação de
divulgação no Oeiras Parque e em diversas zonas comerciais do Concelho. Manteve-se o
reenvio regular de newsletter a incentivar ao preenchimento, bem como newsletter semanal de
agradecimento às empresas que responderam nesse período ao IEO.
Foi ainda lançada uma nova imagem do IEO, com nova campanha de mupis, alertando para o
prolongamento do prazo de resposta.
Em todas as fases procedeu-se ao envio de inquérito em formato de papel às entidades que
assim o solicitaram através do envelope RSF, e respetivo follow-up.
Devido à inovação deste projeto municipal pioneiro a nível nacional, a Câmara Municipal da
Amadora demonstrou interesse e solicitou uma reunião para aprofundamento da metodologia
seguida pela AITECOEIRAS neste projeto.
No período de 3 a 14 de junho foi realizada a análise de dados e elaboração de relatório,
respeitante ao universo final de análise de 1.070 inquéritos, valor que corresponde a uma taxa
de resposta de cerca de 10%.
No dia 14 de outubro de 2013, realizou-se a Apresentação Pública do Inquérito Empresarial de
Oeiras, que contou com as intervenções do recém-eleito Presidente da Câmara Municipal de
Oeiras, Dr. Paulo Vistas e Prof. Eduardo Correia, Presidente da Direção da AITECOEIRAS.

COMUNICAÇÃO E MARKETING


Rubrica quinzenal de Empreendedorismo no Económico Tv



Participação na Sociedade Civil da RTP



Notícias diversas em imprensa escrita e digital



Estabelecimento de parceria com Jornal de Oeiras, para a publicação quinzenal de uma
notícia sobre o desenvolvimento do projetos da AITECOEIRAS



Participação numa peça do Telejornal da RTP1



Artigo do Diário Económico sobre o Concelho de Oeiras, em que a AITECOEIRAS
intermediou as participações das seguintes entidades: Taguspark (incubadora),
Talkdesk, ISQ, Lagoaspark e Alma Design

Portugal Open
A AITECOEIRAS distribuiu, no stand da Câmara Municipal de Oeiras, bonés promocionais de
Oeiras Valley no Portugal Open que se realizou entre 27 de abril e 5 de maio.
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RELATÓRIO DE GESTÃO
As alterações resultantes da profunda mudança a que se assistiu a partir do início do segundo
semestre do ano de 2012, com a implementação de um novo modelo de Gestão implicaram
uma redução significativa do quadro de pessoal. Conseguiu-se, desta forma, obter uma maior
eficiência dos recursos disponíveis.
As demonstrações financeiras são reflexo de uma política de rigor e transparência, num modelo
operacional focado nos objetivos.
Relativamente aos resultados obtidos verificamos um aumento do resultado líquido reflexo
fundamentalmente dos seguintes aspetos:


Manutenção do valor anual de quotas de associados;



O modelo de gestão organizacional implementado em 2012, e a continuação da
restruturação de recursos humanos em 2013, traduziu-se numa diminuição acentuada
nos custos com o pessoal, tendo esta rubrica um decréscimo de 33.3% face ao ano
anterior;



Diminuição do valor das depreciações anuais dos ativos tangíveis e intangíveis, em
2013, não foram adquiridos quaisquer ativos.

A AITECOEIRAS apresenta, em 2013, um resultado líquido de 104.092,92€, que a Direção
propõe que transite para resultados transitados.

A Direção

__________________________
Eduardo Correia

__________________________
Nuno Manalvo

__________________________
António Moita
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
BALANÇO
Montantes expressos em EUROS
NOTAS

Ano 2013

Ano 2012

ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis

3.586,81

7.659,80

Bens do património histórico e cultural

0,00

0,00

Propriedade de investimento

0,00

0,00

0,00

2.545,11

Investimentos financeiros

0,00

0,00

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

0,00

0,00

3.586,81

10.204,91

Inventários

0,00

0,00

Clientes

0,00

0,00

Adiantamentos a fornecedores

0,00

0,00

(7)

13.210,60

7.260,40

(3,2)

329.000,00

333.700,00

10.432,32

17.129,25

834,15

960,52

(3,1)(5)

Ativos intangíveis

(3,1)(6)

ATIVO CORRENTE

Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários

(4,1)

TOTAL DO ATIVO

0,00

0,00

2.044.267,70

1.925.578,98

2.397.744,77

2.284.629,15

2.401.331,58

2.294.834,06

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

1.790.000,00

1.790.000,00

Excedentes técnicos

0,00

0,00

Reservas

0,00

0,00

475.512,92

440.561,38

Excedentes de revalorização

0,00

0,00

Outras variações nos fundos patrimoniais

0,00

0,00

(8,1)

Resultados transitados

(8,2)

Resultado liquido do período

104.092,92

34.951,54

2.369.605,84

2.265.512,92

Provisões

0,00

0,00

Provisões específicas

0,00

0,00

Financiamentos obtidos

0,00

0,00

Outras contas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

784,32

2.675,65

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores
Adiantamentos de clientes

0,00

0,00

15.724,46

5.347,84

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

0,00

0,00

Financiamentos obtidos

0,00

0,00

Diferimentos

0,00

0,00

15.216,96

21.297,65

Estado e outros entes públicos

(7)

Outras contas a pagar
Outros passivos financeiros

0,00

0,00

31.725,74

29.321,14

TOTAL DO PASSIVO

31.725,74

29.321,14

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E DO PASSIVO

2.401.331,58

2.294.834,06

Rita Ribeiro da Silva - TOC Nº 60735
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Montantes expressos em EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Ano de 2013

Ano de 2012

359.400,00

363.955,00

Subsídios, doações e legados à exploração

0,00

0,00

Variações nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a pópria entidade

0,00

0,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

0,00

0,00

-136.763,41

-144.882,30

Quotizações e serviços prestados

Fornecimentos e serviços externos

-146.828,16

-219.450,20

Ajustamentos de inventarios (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

outras imparidade (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

54,50

66,56

-414,44

-12.250,76

75.448,49

-12.561,70

-6.618,10

-18.384,69

68.830,39

-30.946,39

46.145,44

85.370,99

0,00

0,00

114.975,83

54.424,60

-10.882,91

-19.473,06

104.092,92

34.951,54

Gastos com o pessoal

(9)

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
RESULTADOS ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

(5)(6)

RESULTADOS OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento do período
RESULTADO LIQUIDO DO PERÍODO

(3,4)(7)

Rita Ribeiro da Silva - TOC Nº 60735

20

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013
(Valores expressos em euros)
1

Introdução

A AITECOEIRAS – Associação para a Internacionalização, Tecnologias, Promoção e
Desenvolvimento Empresarial de Oeiras, constituída em 7 de Fevereiro de 2008, com sede na
Rua da Fundição de Oeiras, Edifício CMO, em Oeiras, com o Número de Identificação Fiscal
508156408 e um Fundo Social de 1.790.000 Euros, iniciou a sua actividade a 8 de Maio de
2008.
2

Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Base de Preparação
Estas demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as disposições da
normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (ESNL), em vigor em
Portugal, aprovadas pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março e elaboradas de acordo com
o estabelecido na Portaria n.º 105/2011.
As demonstrações financeiras foram preparadas na base da continuidade das operações e em
conformidade com os conceitos contabilísticos fundamentais de prudência, consistência,
especialização dos exercícios, substância sobre a forma e materialidade, respeitando as
características qualitativas da relevância, fiabilidade e comparabilidade.
2.2. Derrogação das disposições do ESNL
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações Financeiras,
quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de qualquer disposição
prevista pelo ESNL.
3

Principais políticas contabilísticas

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras
são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os
exercícios apresentados.
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3.1. Ativos fixos tangíveis e Intangíveis

Ativos fixos tangíveis
Os ativos tangíveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das depreciações acumuladas e
eventuais perdas por imparidade. Este custo inclui o custo de aquisição à data de transição para
NCRF, e os custos de aquisição para ativos obtidos após essa data.
O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as despesas diretamente imputáveis à
sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que se encontre na
sua condição de utilização.
Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar
a vida útil, ou a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.
Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um
gasto do período em que são incorridos.
As depreciações são calculadas à taxa anual dentro dos limites das taxas legalmente fixadas
(taxas máximas), de forma a reintegrarem os ativos durante a sua vida útil esperada.
Os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são determinados pela diferença entre o valor de
realização e o valor contabilístico do ativo, sendo reconhecidos na demonstração dos
resultados.

Ativos Intangíveis
O valor contabilizado na rubrica de outros ativos intangíveis refere-se ao portal “Oeiras Valley”,
que ficou totalmente amortizado no presente exercício.
3.2. Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros e
outras contas a receber
As rubricas de Associados e Outras contas a receber são reconhecidas ao justo valor (valor
nominal), deduzido de ajustamentos por imparidade. As perdas por imparidade dos associados
e contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de que os mesmos não
são recuperáveis conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade
identificadas são registadas na demonstração dos resultados, em “Ajustamento de contas a
receber”, sendo subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de
imparidade diminuam ou desapareçam.
3.3. Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa e depósitos bancários
3.4. Imposto sobre o rendimento
O imposto sobre rendimento do período compreende os impostos correntes. O imposto sobre o
rendimento é registado na demonstração dos resultados. O valor de imposto corrente a pagar,
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é determinado com base no resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras
fiscais em vigor.

Impostos Correntes
Os proveitos da AITECOEIRAS provenientes das quotas pagas pelos associados e da realização
de workshops/Seminários em conformidade com os estatutos e os subsídios recebidos para
realização dos fins estatutários, não estão sujeitos a IRC. Em 2013 estão sujeitos os juros
provenientes dos depósitos bancários e reconhecidos de acordo com o princípio da
especialização dos exercícios à taxa de 21,5%.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção
por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a
Segurança Social), exceto quando tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos
benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos em que,
dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.
3.5. Rendimentos e Gastos
Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem, independentemente do
seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio contabilístico da especialização dos
exercícios. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes réditos e
gastos são reconhecidas como ativos ou passivos, se qualificarem como tal.
3.6. Rédito
O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo a serviços no
decurso normal da atividade da AITECOEIRAS. O rédito é registado líquido de quaisquer
impostos.
4

Caixa e Depósitos Bancários

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos
bancários
Em 31 de Dezembro de 2013, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa apresentam os
seguintes valores:
31/12/2013
Caixa
Depósitos bancários

5

31/12/2012

22,25

4,03

2.044.245,45

1.925.574,95

Ativos fixos tangíveis

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, os movimentos registados em rubricas
do ativo fixo tangível foram como segue:
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Outros
Classe de ativos

Valores Apurados

Equip.

ativos

administrativo

fixos
tangíveis

Início do período

Valor bruto escriturado

Período

Aquisições

34.785,71

674,78

-27.125,91

674,78

-4.072,99

0,00

3.586,81

0,00

34.785,71

674,78

Alienações
Ativos classificados como detidos p/ venda
Perdas por imparidade
Revalorizações
Outras alterações
Depreciações

Depreciações acumuladas no início do período
Depreciações do período

Fim do período

Valor líquido
Valor bruto escriturado

6

Ativos Intangíveis

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, os movimentos registados em rubricas
do ativo intangível foram como segue:
Portal Oeiras Valley
Classe de ativos

Valores Apurados

+
Programas de
computador

Vida útil
Taxa de amortização*
Método de amortização*
Início do período
Período

3 anos
33,33%
quotas constantes

Valor bruto escriturado

40.942,20

Amortz. Acum.+perdas por imparidade

40.942,20

Aquisições/ Alienações
Ativos classif. como detidos p/ venda

Amortizações

Amortização anterior

-38.397,09

Amortização do período

-2.545,11

Amortização acumulada

-40.942,20

Perdas por imparidade
Outras alterações
Fim do período

Valor líquido
Valor bruto escriturado

0,00
40.942,20

* a preencher apenas nos casos em que a vida útil é finita
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7

Estado e outros entes públicos

No exercício findo em 31 de Dezembro de 2013, os saldos com o Estado eram os seguintes:
31/12/2013
Imposto s/ rendimento – IRC

Devedor

Credor

13.210,60

10.882,91

Contribuições p/ Segurança Social

1.558,80

Outros impostos (retenções na fonte IRS)

3.282,75
13.210,60

8

15.724,46

Fundos Patrimoniais

8.1 Fundo
Em 31 de Dezembro de 2013, o Fundo é de 2.500.000,00 euros, o valor subscrito é de
710.000,00 euros e o realizado é de 1.790.000,00 euros.
8.2 Resultados transitados
Fundo Patrimonial
Fundo realizado

01-01-2013

Ajustes

Ajustes

31-12-2013

Positivos

negativos

(ajustado)

1.790.000,00

1.790.000,00

Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados

440.561,38

34.951,54

475.512,92

34.951,54

104.092,92

-34.951,54

104.092,92

2.265.512,92

139.044,46

-34.951,54

2.369.605,84

Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos
patrimoniais
Resultado líquido do período
Total do fundo de capital

9

Benefícios dos empregados

9.1.

Pessoal ao serviço da empresa

Em 31 de Dezembro de 2013, o número de colaboradores ao serviço era de 4.
10

Remunerações dos órgãos diretivos

O valor pago aos órgãos diretivos em 2013 foi de 70.430,00 euros referentes a senhas de
presença, este valor está contabilizado na rúbrica de honorários porque os membros da direção
emitem recibos verdes.
11

Eventos subsequentes

Não existem acontecimentos relevantes após a data do Balanço.
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL

Da análise das contas referentes a 2013, nada resulta que nos faça crer que as mesmas não
reflitam adequadamente a realidade. Não obstante enfatizamos que as mesmas não se
encontram auditadas e não cabe no âmbito das funções do atual conselho fiscal a respetiva
auditoria.
Face aos resultados apresentados, recomenda-se o ajuste das contribuições dos sócios,
adequando-as à estrutura de despesas.
Ao arrepio da recomendação do conselho fiscal, foi dispensada a existência de certificação
legal de contas, o que face ao objeto social e a natureza societária dos associados não cremos
razoável. Assim, voltamos a enfatizar a necessidade de existência de certificação legal de
contas.
Verifica-se que o saldo da conta à ordem na caixa geral de depósitos a 31 de dezembro de
2013 é de 254245,45 € e se afigura excessivo para as reais necessidades da AITEC Oeiras. A
aplicação deste valor a prazo permitiria a condições de mercado obter um rendimento
suficiente por si só para fazer face à despesa inerente à certificação de contas. Recomenda-se
a manutenção de um saldo médio de depósitos à ordem de cerca de 25000€, para fazer face a
encargos salariais e despesas correntes de funcionamento.
Oeiras, 4 de fevereiro de 2014

O CONSELHO FISCAL

Dr. Pedro Ferreira
(Presidente)

________________________

_____________________

Dra. Maria Emília Xavier

Dr. Telmo Vieira

(Vice-Presidente)

(Vogal Efetivo)
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