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I.Resumo Executivo 

 

Os investimentos feitos nos últimos anos, a necessidade de contratação de profissionais para o 
Quadro, o peso das ajudas concedidas e das dívidas em incumprimento e a concorrência 
externa têm vindo a deteriorar a capacidade económico-financeira da AZP. As receitas de 
exploração cresceram a um ritmo inferior ao do crescimento dos custos de estrutura pelo que 
o modelo de financiamento orgânico, crescimento de receitas e de quotas, adoptado até agora 
não assegura a viabilidade da Associação. As opções de gestão e a falta de check and balances 
agravaram a situação. Assim, a AZP concluiu o ano de 2018 com resultados operacionais 
(EBITDA), resultados líquidos e capitais próprios negativos. 

 

Em 2019, a Direcção e a equipa de colaboradores trabalharam no sentido da recuperação 
financeira, assegurando as responsabilidades da Associação perante as partes interessadas. 
Neste trabalho, foi essencial recuperar a confiança junto dos fornecedores (cuja dívida em 
incumprimento era de EUR 20 000 no início do mandato, nula no fim do ano), oferecer aos 
Associados mais horas de consultas por marcação, assegurar a substituição de equipamentos 
obsoletos ou avariados, controlar custos com o pessoal e com prestadores de serviços, 
melhorar as instalações. E continuar a apoiar animais! 

Concluímos o ano com resultados operacionais (EBTIDA) e resultados líquidos positivos. 
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II.Actividades desenvolvidas 
 

 

Q1. Associados e Donativos 
 
Associados 

 
Em 2019, inscreveram-se mais 1541 novos Associados (2032 em 2018). Em ambos os anos 
nota-se o efeito da convocação de Assembleias Gerais Extraordinárias. 

 

Donativos 

Além das jóias e quotas, os donativos têm sido uma forma de financiamento das actividades da 
AZP. Em 2019, totalizaram EUR 17 275, um crescimento de quase 60%. 

 

Donativos Pontuais 

Os donativos obtidos são bastante voláteis entre anos, note-se que em 2018 se incluíram EUR 
5 000, correspondentes o valor da viatura oferecida à AZP. 

 

Angariação de Fundos 

As angariações de fundos atingiram 25% do total de donativos angariados. 

 

Donativos em Espécie 
 

Além dos donativos em dinheiro, à AZP foram oferecidos diversos equipamentos. 

 

Código de Ética 
 
A Direcção aprovou por unanimidade o Código de Ética. 

Foi também criada uma Comissão de Ética, órgão independente para esclarecimento de 
dúvidas quanto ao cumprimento do sistema de regras a que se obriga a AZP, para reporte e 
investigação de situações que violam ou podem violar o Código de Ética, e para apoio do 
Conselho Fiscal na sua função de controlo e cumprimento da Lei e dos Estatutos. 

A implementação e aplicação do Código de Ética, para além do efeito mais imediato e directo 
junto dos Colaboradores estende-se a toda a actividade da AZP. 



Deste modo a contratação de serviços externos e a aquisição de produtos cumpre os requisitos 
desse documento que é transmitido aos fornecedores implicados. 



Q2. Gestão Financeira, Optimização de Processos, infraestrutura 
 
Gestão Financeira 
 
Reduzir os custos de funcionamento 

  A- Renúncia à remuneração dos Órgãos Sociais; 

  B- Redução dos gastos em horas extraordinárias e em serviços de terceiros 

  C- Controlo de stocks 

D- Gestão da dívida e cumprimento dos nossos compromissos para com os 
fornecedores. 

D.1 A regularização das dívidas vencidas a fornecedores permitiu-nos 
negociar novos termos de descontos 

D.2 Traduziram também por adiantamento dos descontos devidos para 
financiamento da aquisição em Novembro do novo equipamento de 
ecografia. 

 

Utilização do sistema de informação Orangest 
 
A optimização da utilização do sistema levou a substituir procedimentos administrativos 

Consultas por marcação 
 
A evolução anémica de receitas e a satisfação das necessidades dos Associados levou-nos a 
aumentar o número de consultas por marcação, conseguindo assim maior aproveitamento das 
horas de consulta disponíveis durante o dia e garantindo receitas mais estáveis.  

Os resultados obtidos são animadores e iremos prosseguir com maior divulgação entre os 
Associados e ajustamentos a tempos de consultas específicas. 

 

Workflow de Dívidas 
 
A capacidade de cobrança de dívidas da AZP é historicamente muito baixa. A título de 
exemplo, os pagamentos das prestações acordadas através de débito directo em conta teve 
em 2019 uma taxa de devolução de 30% (EUR 21m em incumprimento). Os restantes métodos 
de pagamento, transferência bancária e pagamento ao balcão, são mais ineficazes. 

Iniciou-se em 2019 um workflow embrionário para o tratamento de dívidas, que será 
estabelecido formalmente em 2020 a partir da utilização do sistema Orangest para registo das 
dívidas. 

 



Q4. Hospital de último recurso e Outras Fontes de Financiamento 
Apoio a Animais 

 

 

Referências Veterinárias 

 

Candidatura a apoios concedidos pela Câmara Municipal de Lisboa 

A AZP candidatou-se no mês de Julho a um financiamento para o ano de 2020 no âmbito do 
Regulamento de Atribuição de Apoios pelo Município de Lisboa. 

 



III.Análise de Resultados 
 

Vendas e Prestações de Serviços 
 
Em 2019 houve um acréscimo de um pouco mais de EUR 13 mil em vendas e serviços 
prestados pela AZP, por aumento de volume de atos e melhorias operacionais. 

Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas 
 
Em 2019 diminuíram-se em EUR 12 mil os custos das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas, merce de melhorias organizacionais e de conjuntura. 

Quotas, Donativos e Joias. 
 
Em ambos os anos houve eleições pelo que os valores obtidos para quotas e joias foram 
semelhantes. Os donativos cresceram cerca de 60% em 2019. 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 
 
Nesta rubrica houve uma diminuição de custos na ordem de EUR 23 mil, resultado 
estabilização operacional com os nossos fornecedores. 

Gastos com Pessoal 
 
Em 2019, o valor desta rubrica reduziu-se significativamente pelo impacto de diminuição da 
força de trabalho e de uma redução significativa da massa salarial, seja de pessoal 
administrativo (-15% geral, -25% sub. férias, -70%, horas extraordinárias, -42% prémios, -11% 
encargos s/ rem. pess. adm.) seja de colaboradores de produção (-2% geral, -7% sub. férias, 
com diminuição de encargos com a formação e -2% encargos s/ rem. pess. prod.), seja com a 
remuneração e encargos com os corpos sociais (-62% vencimentos de órgãos sociais e -62% 
em encargos com remuneração de org. sociais).e pela redução das remunerações dos Órgãos 
Sociais (EUR 13 mil em 2018 e EUR 5 mil, em 2019 – apenas até 12 Jun). 

Outros Gastos e Perdas 
 
Esta rubrica reflecte em 2019 os impostos devidos ao Estado (IVA não recuperado). Em 2018, 
além dessa componente, reflectiu também perdas extraordinárias no valor de EUR 33 473,05 

Perdas por Imparidade 
 
O cálculo de imparidades passou a ser definido a partir da data de incumprimento e não a 
partir da data da factura. O impacto dessa alteração em 2019 é positivo no valor de EUR 21 
mil. 



 

Amortizações 
Em 2019 abateu-se ao activo o aparelho de ecografia, pelo que se efectuaram amortizações 
extraordinárias. 



IV.Demonstração de Resultados 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Associação Zoófila Portuguesa       

       

    
Contribuinte: 505 695 618    

    Moeda: EUR    

       

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas    

Período findo em 31 de dezembro de 2019    

          

Rendimentos e Gastos Notas 31/12/2019 31/12/2018 
   

 <> % 
          

  Vendas e serviços prestados      935 773,32      922 714,92          13 058,40    1,415% 

  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas     (269 430,65)   (286 710,55)         17 279,90    6,027% 

  Fornecimentos e serviços externos     (278 426,59)   (301 615,28)         23 188,69    7,688% 
  Gastos com o pessoal     (461 067,64)   (491 916,89)         30 849,25    6,271% 

  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)       (19 613,81)     (40 692,26)          21 078,45    51,800% 
  Outros rendimentos      148 999,37      167 731,84   -      18 732,47    -11,168% 

  Outros gastos       (15 455,00)     (45 094,93)         29 639,93    65,728% 
          

Resultado antes de depreciações, gastos e impostos         40 779,00      (75 583,15)       116 362,15    153,953% 
           

  Gastos/reversões de depreciação e de amortização        (22 704,00)     (24 018,58)           1 314,58    5,473% 
           

Resultado operacional          18 075,00      (99 601,73)       117 676,73    118,147% 
           

           

Resultado antes de impostos         18 075,00      (99 601,73)       117 676,73    118,147% 
          

  Imposto sobre o rendimento do período         (4 420,59)            (22,08)   -        4 398,51    -19920,788% 
          

Resultado líquido do período         13 654,41      (99 623,81)       113 278,22    113,706% 

          

Lisboa, 27 de abril de 2020       

 



V.Balanço 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Associação Zoófila Portuguesa       

       

    Contribuinte: 505 695 618    
    Moeda: EUR    
       

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2019    

         

Rubricas Notas 31/12/2019 31/12/2018  <> % 

  
      

   

A T I V O     

 Ativo não corrente          

     Ativos fixos tangíveis                 90 192,91                 89 857,55            335,36    0,373% 

     Outros investimentos financeiros                    6 067,59                   4 318,06         1 749,53    40,517% 

Subtotal                  96 260,50                 94 175,61         2 084,89    2,214% 

 Ativo corrente          

     Inventários                 20 881,75                 12 063,55         8 818,20    73,098% 

     Clientes                 45 378,94                 55 076,99   -     9 698,05    -17,608% 
     Estado e outros entes públicos                                -                      286,20    -        286,20    -100,000% 

     Outros créditos a receber                  27 319,10                 23 230,84         4 088,26    17,598% 
     Diferimentos                    3 453,64                   3 044,17            409,47    13,451% 

     Caixa e depósitos bancários                    6 276,57                   6 867,38   -        590,81    -8,603% 

Subtotal                103 310,00               100 569,13         2 740,87    2,725% 

Total do Ativo                199 570,50               194 744,74         4 825,76    2,478% 

           

C A P I T A L  P R O P R I O  E  P A S S I V O          

 Capital Próprio          

    Reservas legais                   1 243,17                   1 243,17                    -       

    Resultados transitados               (22 942,80)                76 681,01   -   99 623,81    -129,920% 

Subtotal               (21 699,63)                77 924,18   -   99 623,81    -127,847% 
    Resultado líquido do exercício                  13 654,41               (99 623,81)    113 278,22    113,706% 

Total do Capital Próprio                  (8 045,22)              (21 699,63)      13 654,41    62,925% 

           

 Passivo          

  Passivo corrente          

    Fornecedores                  77 723,58               101 726,97   -   24 003,39    23,596% 
    Adiantamentos de clientes                                -                      359,86   -        359,86    100,000% 

    Estado e outros entes públicos                 32 767,03                 44 752,23    -   11 985,20    26,781% 
    Outras dívidas a pagar                 97 125,11                 69 605,31       27 519,80    -39,537% 

Subtotal               207 615,72               216 444,37   -     8 828,65    -4,079% 

Total do Passivo               207 615,72               216 444,37   -     8 828,65    -4,079% 

Total do Capital Próprio e do Passivo               199 570,50               194 744,74         4 825,76    2,478% 
        

Lisboa, 27 de abril de 2020       

 


