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I.Resumo Executivo 

 

 

Manteve-se do fim do ano anterior a matriz económico-financeira que esta direção da AZP 
implementou. As receitas de exploração sofreram um decréscimo ligeiro, merce de uma 
conjuntura pandémica que afetou toda a sociedade, a partir do segundo mês do exercício.  

Mais do que nunca esta direção apostou na contenção de custos, nomeadamente ao nível do 
fornecimento de bens e serviços. 

 

Em 2020, a Direção e a equipa de colaboradores prosseguiram no sentido da recuperação 
financeira, assegurando as responsabilidades da Associação perante as partes interessadas. 
Recuperada a confiança junto dos fornecedores (cuja dívida em incumprimento foi nula no fim 
do exercício anterior), procurou-se fornecer aos Associados mais horas de consultas por 
marcação, assegurar a substituição de equipamentos obsoletos ou avariados, manter 
controlados os custos com o pessoal e com os prestadores de serviços. Melhoramos na 
medido do possível as instalações e continuamos a apoiar os animais com o desvelo que os 
nossos profissionais nos garantem. 

Concluímos o ano com resultados operacionais (EBTIDA) e resultados líquidos positivos, o que 
nos permitiu chegar a terreno positivo nos capitais próprios. 
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II.Actividades desenvolvidas 
 

 

Q1. Associados e Donativos 
 
Associados 

 
Em 2020, inscreveram-se novos Associados de forma estrutural, o que vem ajudar e muito a 
nossa capacidade de prestar serviços de excelência, com estas adições à nossa matriz de 
trabalho. 

 

Donativos 

Além das jóias e quotas, os donativos têm sido uma forma de financiamento das actividades da 
AZP. Em 2020, totalizaram, EUR 19m. 

 

Donativos Pontuais 

Os donativos obtidos são bastante voláteis entre anos. 

 

Angariação de Fundos 

As angariações de fundos mantiveram-se ao nível dos anos anteriores. 

 

Donativos em Espécie 
 

Além dos donativos em dinheiro, à AZP foram oferecidos diversos equipamentos, 
nomeadamente e a título de exemplo um termoacumulador a substituir um antigo que se 
avariou. 

 



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

  A- Manteve-se a renúncia à remuneração dos Órgãos Sociais; 

  B- Prosseguiu-se a tentativa de redução dos gastos em horas extraordinárias e 
em serviços de terceiros, o que veio a ser contrariado pelo difícil quadro pandémico com que 
tivemos de lidar; 

  C- Controlo de stocks 

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

D.1 As dívidas vencidas a fornecedores foram sempre atempadamente 
pagas; 

D.2 Utilizaram-se os descontos devidos no financiamento de diferentes 
tipos de equipamento. 

 

Utilização do sistema de informação Orangest 
 
Procurou-se melhorar a utilização do sistema no sentido de substituir procedimentos 
administrativos. 

Consultas por marcação 
 
Procurando facilitar a vida aos Associados, neste período de pandemia tentamos aumentar o 
número de consultas por marcação, prosseguindo no maior aproveitamento das horas de 
consulta disponíveis durante o dia, na vacinação e na apresentação de um receituário estável.  

Os resultados obtidos foram 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. Os pagamentos das 
prestações acordadas através de débito directo em conta, teve em 2020 foram privilegiadas 
em relação às transferências bancária e aos pagamento ao balcão. 

Não foi possível ainda em 2020 registar de forma massiva dívidas a partir da utilização do 
sistema Orangest. 

 



Q4. Hospital de último recurso e Outras Fontes de Financiamento 
 
A candidatura a apoios concedidos pela Câmara Municipal de Lisboa, foi aceite para 
valores de cerca de 2/3 do montante total pedido. 
 



III.Análise de Resultados 
 

Vendas e Prestações de Serviços 
 
Em 2020 houve um decréscimo de EUR 36 mil em vendas e serviços prestados pela AZP, por 
queda operacional diretamente relacionada com a pandemia, que afetou também a atividade 
da AZP em ¾ do ano de 2020. Uma queda de negócio na casa dos 4%. 

Custo das Mercadorias Vendidas e Consumidas 
 
Em 2020 diminuíram-se em EUR 23 mil os custos das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas, merce de melhorias organizacionais implementadas na AZP, mas também de uma 
conjuntura favorável de concorrência. 

Quotas, Donativos e Joias. 
 
Em ano sem eleições os valores para quotas e joias foram semelhantes. Decresceram cerca de 
3,5% em 2020. 

Fornecimentos e Serviços de Terceiros 
 
Nesta rubrica houve uma diminuição de custos na ordem de EUR 9 mil, resultado continuado 
da estabilização operacional com os nossos fornecedores. 

Gastos com Pessoal 
 
Em 2020, o valor desta rubrica reduziu-se em EUR 15 mil pelo impacto da pandemia e pela 
redução das remunerações dos Órgãos Sociais. 

Outros Gastos e Perdas 
 
Esta rubrica reflecte em 2020 a desaceleração sentida no presente negócio de prestação de 
serviços veterinários, com diminuição em EUR 3,5 mil também por menos impostos devidos ao 
Estado de EUR. 

Perdas por Imparidade 
 
O cálculo de imparidades foi agravado em 2020, no valor de EUR 5 mil, mercê de aumento de 
dívidas incobráveis. 

 

Amortizações 
Em 2020 abateram-se ao activo equipamentos diversos, pelo que se efectuaram amortizações 
extraordinárias. 



IV.Demonstração de Resultados 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Associação Zoófila Portuguesa        

        

   505 695 618     
   EUR     
        

Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas     

Período findo em 31 de dezembro de 2020     

           

Rendimentos e Gastos Notas 31/12/2020 31/12/2019 
    

  dif. Dez2020 % 
           

  Vendas e serviços prestados         899 490,49        935 773,32    -36 282,83 -3,877% 

  Subsídios à exploração             2 661,49                         -    2 661,49   
  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas      (246 186,84)     (269 430,65)   23 243,81 8,627% 

  Fornecimentos e serviços externos      (268 776,27)     (278 426,59)   9 650,32 3,466% 
  Gastos com o pessoal      (445 910,79)     (461 067,64)   15 156,85 3,287% 

  Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)        (24 885,64)       (19 613,81)     -5 271,83 -26,878% 
  Outros rendimentos        145 970,47        148 999,37    -3 028,90 -2,033% 

  Outros gastos        (11 793,28)       (15 455,00)   3 661,72 23,693% 
            

Resultado antes de dep., gastos de fin. e imp.           50 569,63          40 779,00    9 790,63 24,009% 
            

  Gastos/reversões de depreciação e de amortização         (28 762,40)       (22 704,00)   -6 058,40 -26,684% 
            

Resultado operacional            21 807,23          18 075,00    3 732,23 20,649% 

            

            

Resultado antes de impostos           21 807,23          18 075,00    3 732,23 20,649% 
           

  Imposto sobre o rendimento do período          (1 135,01)         (4 420,59)     3 285,58 74,324% 
           

Resultado líquido do período           20 672,22          13 654,41    7 017,81 51,396% 

          

Lisboa, 10 de fevereiro 2021        

 



V.Balanço 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Associação Zoófila Portuguesa       

       

   505 695 618    
   EUR    
       

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2020    

         

Rubricas Notas 31/12/2020 31/12/2019  dif. Dez2020  

  
  

  
  

   

A T I V O       

 Ativo não corrente          

     Ativos fixos tangíveis            61 430,51           90 192,91   - 28 762,40      -31,890% 
     Outros investimentos financeiros               8 017,72             6 067,59       1 950,13     32,140% 

Subtotal             69 448,23           96 260,50   - 26 812,27    -27,854% 

 Ativo corrente          

     Inventários            48 493,00           20 881,75     27 611,25    132,227% 

     Clientes            39 085,60           45 378,94   -   6 293,34    -13,868% 
       

     Outros créditos a receber            27 074,74           27 319,10   -      244,36    -0,894% 

     Diferimentos              1 936,83             3 453,64   -   1 516,81    -43,919% 

     Caixa e depósitos bancários            34 156,50             6 276,57     27 879,93    444,191% 

Subtotal          150 746,67         103 310,00     47 436,67    45,917% 

Total do Ativo          220 194,90         199 570,50     20 624,40    10,334% 

          

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             (9 288,39)        (22 942,80)    13 654,41    59,515% 

Subtotal             (8 045,22)        (21 699,63)    13 654,41    62,925% 
    Resultado líquido do exercício            20 672,22           13 654,41       7 017,81    51,396% 

Total do Capital Próprio            12 627,00           (8 045,22)    20 672,22    256,950% 

          

 Passivo          

  Passivo corrente          

    Fornecedores            70 860,17           77 723,58   -   6 863,41    8,831% 
    Estado e outros entes públicos            41 585,57           32 767,03        8 818,54    -26,913% 

    Outras dívidas a pagar            95 122,16           97 125,11   -   2 002,95    2,062% 
Subtotal          207 567,90         207 615,72   -        47,82    -0,023% 

Total do Passivo          207 567,90         207 615,72   -        47,82    -0,023% 

Total do Capital Próprio e do Passivo           220 194,90         199 570,50     20 624,40    10,334% 
      0,00 0,00 

Lisboa, 10 de fevereiro 2021       

 
 



 
 
 
 
O balanço cresceu 10,3% e os resultados 53,1%, num ano muito difícil para toda a sociedade. 
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