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APRESETTnÇÃo

O GAT-Grupo de Ativistas em Tratamentos é uma lnstituição Particular de
Solidariedade Social e, consequentemente com deveres e direitos, não só os que se
encontram definidos nos seus Estatutos, mas também emergentes do interesse
público que lhe é reconhecido.

Um dos mais importantes é a transparência que tem obrigação de demonstrar nos

seus atos, comprovando o respeito pela gestão do dinheiro dos seus membros e

financiadores.

Um dos atos mais nobres do desempenho de funções públicas é, de forma clara e
transparente, apresentar contas aos interessados na gestão da instituição e mesmo
àqueles que nela não estejam interessados, para que vejam comportamentos e

decisões que sirvam de exemplo para a gestão da causa pÚblica.

Na nossa tradição cultural temos, por hábito, valorizar mais acentuadamente os

documentos previsionais, isto é, plano e orçamento, relegando para segundo plano a
apresentação de contas e relatório da Direção.

Como documentos previsionais, que são, aqueles documentos não passam de

intenções, mas o relatório e as contas são factos que aconteceram e que nos
permitem avaliar os desvios verificados, as dificuldades sentidas na sua execução,
bem como a forma como fomos capazes de contornar as situações adversas com que,

eventualmente, nos confrontamos.

Prestar contas não é apenas relatar, descrever de forma impessoal, factos ou
situações que aportaram à gestão. E muito mais do que isso. E ter a humildade de
compartilhar, dividir, relatar as experiências vividas, entendê-las no contexto próprio da

instituição relatada e projetar no futuro as consequências da gestão.

É, em nosso entender, o ato mais nobre associado à gestáo, pois se numa eleição
somos escolhidos entre os concorrentes, numa discussão do orçamento e plano,

fazemos vingar as nossas ideias e visões de um futuro próximo, na prestação de
contas vimos aferir, comprovadamente, se fomos capazes de concretizar as ideias,

realizar os projetos, justificar porque o não conseguimos ou os desvios que, entretanto,
se verificaram.

É neste momento que temos de mostrar a humildade de reconhecer se nos
enganamos, se fizemos tudo aquilo que esteve ao nosso alcance para concretizar o
que prometemos. É exatamente isso que, junto de todos os membros, num espírito de
missão, aqui vimos fazer e que procuramos descrever da forma que a seguir
apresentamos.
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O ano de 2015, não se pode dizer que foi de facilidades, desde logo pelo melindre das
decisões que foi necessário tomar quanto a significativos investimentos em projetos
que a instituição decidiu empreender.

A crescente credibilidade que a instituição tem vindo a conquistar nas organizações
internacionais exige dela uma maior permanência e acompanhamento da vida dessas
instituiçôes, o que tem obrigado a maior disponibilidade, maiores gastos e um mais
acentuado acompanhamento e conhecimento dos projetos em curso.

A insensibilidade e dificuldades posta pelo Ministério da Saúde no apoio e
financiamento de projetos que pensamos serem cruciais foi outro acontecimento que
exigiu de nós uma tomada de posição firme contra a inconsciência dos responsáveis
pelo seu funcionamento.

A opção pelos investimentos exigiu um estudo aprofundado da oportunidade e
sustentabilidade das ações a implementar, bem como quanto à oportunidade dos
gastos, tendo a Direção optado por outras fontes de financiamento.

É perfeitamente natural que, se fossem outros os autores, poderiam ser outras as
decisões. Mas a verdade é que a questão não reside na diferenciação das decisões,
mas sim na legitimidade de quem as toma. E essa legitimidade em instituições
democráticas só o voto o confere. Estamos, pois, perante factos em que, na
conciliação da oportunidade, da responsabilidade e da legitimidade, tem de imperar a
consciência. Por outras palavras, a nossa forma de estar perante as coisas e a
sociedade. E essa está de consciência tranquila. De consciência tranquila porque
fizemos tudo o que nos foi possível para desempenhar de forma consciente e eficaz a
missão que pelo voto nos conferiram.

E nessa consciência, com a convicção que só o dever cumprido confere, que desde o
mais insignificante ato, até ao que de mais nobre se possa classificar, em todos eles, o

nosso empenhamento foi no sentido de uma açáo mais credibilizada e mais respeitada.

São palavras, elas mesmo transmissoras de estado de espírito, mas elas são também
a expressão do possível que, para serem plenamente compreendidas e enquadradas,
é necessário serem contextualizadas, o que só é possível pelo conhecimento profundo
das condições em que a ação se desenvolve, como se encontra a instituição
organizada, que dimensão e preocupações tem, ou seja, aquilo que é o GAT-Grupo de
Ativistas em Tratamentos.

tr.
ESTRATEGTA GLOBAL DE ACÇAO

A complexidade da vida das pessoas e as diversas formas que ela toma no dia a dia,
obriga a uma visão redimensionada do papel que o GAT, deve ter na gestão das
questôes que diretamente com ele se ligam, preocupaçôes de índole geral e do
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aumento e compreensão por parte dos cidadãos de questões conexas com o exercício

da atividade.

Essa intrusão social na procura de uma maior consciência dos cidadãos, quanto às
questões inerentes aos nossos objetivos, no nosso entendimento, tem que ser feita

evidenciando diretamente os interesses envolvidos, sob pena de podermos ser
acusados de juízes em causa própria, mas sim de forma indireta e muitas vezes

colateral, para que as pessoas se apercebam da pertinência que as questões têm na

sua vida, e consequentemente na sua resolução.

Este tem sido o caminho seguido pelo GAT e, pelo menos a avaliar pelos comentários
que nos tem chegado e pelos resultados obtidos, temos conseguido evidenciar a
importância da nossa instituição na sociedade.

A este empenhamento interno tem correspondido uma afirmação segura no domínio

internacional, nomeadamente nas parcerias e colaboração com outras congéneres.

Por isso, independentemente da sua forma, todos os atos praticados pela instituição
confluem num único objetivo que consiste na afirmação positiva dos nossos objetivos
e do reconhecimento da sua importância na sociedade'

E uma luta de longa data e um caminho árduo que temos de percorrer. Embora com

essa esclarecida consciência, também sabemos que com o nosso empenho, esforço e

abnegação, temos vindo paulatinamente a diminuir as distâncias entre aquilo que

fomos, o que somos e o que pretendemos ser.

m.
BREVE CARACTERIZAÇÃO pn INSTITUIÇÃO

O GAT-Grupo de Ativistas em Tratamentos é uma IPSS (lnstituição Particular de
Solidariedade Social) registada sob o no 1112004.

As suas funções são desempenhadas por diversos órgãos eleitos diretamente pelos

membros da lnstituição e definidas no respetivo Estatuto:

1. Assembleia Geral
Tem poder deliberativo e é constituída por todos os associados em pleno gozo

dos seus direitos.
Reúne ordinariamente duas vezes por ano para analisar o Relatório e Contas
da Direção e o Plano de Atividades e Orçamento Previsional do ano seguinte e,

extraordinariamente, por convocação do Seu presidente, da Direção, do
Conselho Fiscal, ou de acordo com o estipulado nos estatutos do GAT.

Presidente : Amílcar Soares
1o Secretário: Anabela Lopes
20 Secretário: Armando Guimarães
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2. Direção
!E o órgão, por excelência, responsável pela implementação estratégica de

funcionamento da instituição, competindo-lhe tomar deliberações em todas as

áreas de gestão e funcionamento que não sejam da competência de outro

órgão.

Presidente
Vice-Presidente
Tesoureiro
Secretário
Vogal
Vogal
Vogal

3. Conselho Fiscal
L
É o orgão que zela pelo cumprimento do Plano de Atividades e Orçamento,
bem como o garante da fidelidade das demonstrações financeiras do GAT à
realidade patrimonial da instituição.
No decurso de 2015, para além das funções descritas, elaborou e apresentou à

Assembleia Geral, nos termos estatutários, o parecer sobre o relatório e contas
da responsabilidade da Direção, e pronunciou-se sobre o plano de atividades e

orçamento, aquando da sua análise e discussão na assembleia geral

Presidente: Sofia Crisóstomo
Secretário : João Santa Maria
Relator : António Parente

rv.
RELATORIO DE ACTIVIDADES

O Relatório de Atividades já apresentado poderá ser consultado no site do GAT
wuvw.oatportugal.org

V.
coNSTDERAÇoES FINAIS

Verter no papel, o carinho e a dedicação com que realizamos a vida desta instituição
no decurso de 365 dias, não é matéria fácil.
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Luís Mendão
João Brito
Mário Rui Braga
Maria João Brás
Daniel Simões
Conceição Barraca
Edna Tavares
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Sabemos que quem gere tem que prestar contas. Fazemo-lo com a maior convicção,
mas fica-nos a insegurança, a incerteza da justeza e da eficiência do nosso relato.

Assola-nos permanentemente a dúvida das nossas opções e se elas foram as mais

adequadas para transmitir toda a nossa emoção.

E inquestionável que crescemos em credibilidade e necessidade das pessoas no

nosso trabalho. É indiscutível que, não obstante um aumento exagerado de burocracia
para as instituições, os nossos membros e colaboradores responderam positivamente
ao desafio. Com um manifesto aumento de trabalho, é certo, mas também com um
aumento de crédito junto das pessoas na resolução dos problemas que lhes foram
criando.

Não ignoramos que os membros e colaboradores estão cada vez mais assoberbados
com trabalho, pelo que temos procurado encontrar as correspondentes respostas
interna ou externamente. Fizemos a nossa parte, aquilo que nos foi possíveltazer.

Se a maioria dos membros e parceiros também assim pensa, damo-nos por satisfeitos
por reconhecerem o nosso empenho e sacrifício. Não queremos unanimidades, para

nós, atenta a diferença entre as pessoas. Queremos agradar à maioria. Se não o
conseguimos fica o nosso lamento e a certeza de que, num futuro próximo faremos
melhor.

\rI.
ANALTSE DA SITUAÇÃO ECONOMICA E FINANCEIRA

Conforme o estabelecido nos nossos Estatutos, apresentamos à apreciação as

contas do ano de 2015, depois de obtidos os pareceres do Conselho Fiscal.

Apesar da informação legalmente exigível se encontrar disponível no anexo ao
balanço e demonstração de resultados que fazem parte do presente documento,
apresentamos mais alguma informação circunstancial, mas necessária à

compreensão das contas que agora se apresentam à apreciação, resultado da

atividade desenvolvida no âmbito do plano de atividades e orçamento que foram
sufragados oportunamente.

O GAT apresentou no ano em apreço um resultado positivo de € 9 637,38, o que
demonstra um maior rigor na gestão.

Em termos financeiros a situação mantém-se estável, apresentando o GAT uma
autonomia financeira de 9,27o/o e um rácio de solvabilidade de 10,22o/o.

O Plano de Atividades e o Orçamento Previsional para2 0'í5 foi elaborado com as
devidas precaução que a situação económica e financeira do país aconselhavam.

Av. de Paris, no 4-1'Dto,1000-228 Lisboa
Tel: +351 210967 826/Tlm: +351 913 606295
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Contudo e devido ao empenho e dedicação da Direção e restantes membros, constata-
se que os Rendimentos do período em análise ficaram aquém em 4,57o/o (€

54 682,66) dos valores orçamentados e os Gastos fossem em menos 1,84oÁ (€

21 257,58).

Comparativamente com o ano de 2014 verificou-se um aumento dos Rendimentos de
58,3% (€ 420 909,57) e por reflexo os Gastos cresceram 58,7o/o (€ 418 984,39).

Assim, é de realçar que existiu uma grande preocupação numa boa execução
orçamental, com uma vigilância acrescida na contenção e redução de custos e procura
de outras fontes de receitas.

Apesar de na sua quase totalidade os projetos em curso não serem financiados a 100o/o

pelos parceiros envolvidos, não nos alheamos das nossas responsabilidades, pelo que
a Direção e restantes membros, com grande abnegação e empenho, sempre
acompanhou a evolução do enquadramento dos projetos, no sentido de os adaptar,
sempre que possível, à realidade financeira.

A Direção propõe que o Resultado Liquido mencionado de € I637,38 (Nove mil

seiscentos e trinta e sete Euros e trinta e oito cêntimos) seja aplicado em Resultados
Transitados.

Apresentam-se de seguida o balanço, a demonstraçáo de resultados por natureza, a
demonstração dos fluxos de caixa, as demonstrações das alterações dos fundos
patrimoniais e o anexo às contas.

Lisboa, 16 de março de 2 016

Av. de Paris, no 4-1" Dto, 1000-228 Lisboa
Tel: +351 210 967 826/Tlm: +351 913 606 295

Email: satcontactos@gmail.com/Website: www.gatrrortuqal.ors

§ÂT - e rupo de Ativistas em Tratamentos

PêssÕ& oolectiva 506 248 3§$

lPÊs N.a 11/04

Av.§ Paris, n.§ 4 - 1 .e Dtr:.
1CI0ü-228 LISBOA

7



5e
Nt

xÊ0 c§§t tlt G0$! PrttilffLgJn
r+"." o caqre".",*-r s * g!!g5

'I

\rII.
BALANÇo, DEMoNSTRAÇÕes E ANExos
BALANçO

EXERC|CIO DE 2 015

ACTIVO

ACTIVO ruNO CONNENTE
Activos fixos tangíveis I 5
Propriedades de investimento
Goodwill
Activos intangíveis
Activos biológicos
Participaçoes Financeiras - método equivalência patrimonial

Estado e outros entes públicos I tO.n
Acionistas/sócios
Outrascontasareceber I fO.t
Diferimentos | 10.2

lnvestimentos Financeiros IAcionistas/sócios I
Outros Activos financeiros I
Prop lnd e outros Direitos 

I
I
I

ACTTVO CORRENTE Ilnventários I
Activos biologicos I

if#ãi".tosaFornecedores I ,0.,

Activos financeiros detidos para negociação I
Outros ativos financeiros I
Activos não correntes detidos para venda I
Caixa e depósitos bancários | 4

TOTAL ACTIVO

99 500,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 085,97
0,00
0,00
0,00

122762,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

596 6í8,76
97 184,66

0,00
0,00
0,00

157 164,80

0,00
0,00
0,00

4 038,56
0,00
0,00

54 308,32
5 428,62

0,00
0,00
0,00

118 467,67
182 243,17

Av. de Paris, no 4-1" Dto, f 000-228 Lisboa
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FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos I 10.5
Excedentes Técnicos IReservas I
Resultados transitados I tO.S

Resultado lÍquido do período

I nteresses m inoritários

Total dos Fundos Patrimoniais

PASSIVO
Passivo não corrente

Provisões
Financiamentos obtidos
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar

12
6

Passivo corrente I
Fornecedores c/c I 10.3
Adiantamentos de Clientes I
Estado e outros entes públicos I 10.4
Financiamentos obtidos I S

Outras contas a pagar | í0.í
Diferimentos | 10.2
Pessoal

TOTAL DO PASSIVO

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

69 826,01

I637.38
70 851,01

7 712.20
78 563,21

36 000,00
26 688,84

0,00

18 000,00
28 076,65

0,00

16 038,64
0,00

18 668,25
I327,24

234 875,18
522755,46

25 435,03
0,00

14 683,53
6 029,04

67 568,98
66 649,32

Av. de Paris, no 4-1" Dto, 1000-228 Lisboa
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DEMONSTRAçÃO DE RESULTADOS
EXERC|CTO DE 2 015
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RUBRTCAS NOTAS

PERIODOS

2015 2014

RENDIMENTOS E GASTOS I

I

Vendas e serviços prestados 
I

Subsídios à exploração 
I

Trabalhos para a propria entidade 
I

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 
I

Fornecimentos e serviços externos 
I

Gastos com o pessoal 
I

lmparidade de inventários (perdas/reversÕes) 
|

lmparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 
|

Provisões (aumentos/reduções) 
|

lmparidadede investimentos não depreciáveis/amortizáveis 
I

Aumentos/reduções de justo valor 
I

Outros rendimentos e ganhos 
I

Outros gastos e perdas 
I

Resultados antes de depreciação, gastos financii
impostos

I

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 
I

lmparidade de investimentos depreciáveis (perdas/reversões) 
|

L:,
l:
1,,',
rmento e

I'
e impostos

1 235,00
1 126 665,47

14 430,78
0,00

-560 643,80
-511 435,65

0,00
0,00

-18 000,00
0,00
0,00

230,16
-6 004,46

1 360,00
714 233,33

0,00
0,00

(298.006,63)
(362.370,24)

0,00
0,00

(18.000,00)
0,00
0,00

6 058,51
(5.749,04\

46 477,50 37 525,93

-34 509,80
0,00

(29.145,64)
0,00

Resu ltado operacional, antes gastos financiamento 11967,70 I380,29

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

11.3
0,00

-2330,32
0,00

(668,09)

9 637.38 7 712,20

9 637,38 7 712,20

Av. de Paris, no 4-1" Dto, 1000-228 Lisboa
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DEMoNSrnnÇÃo tNDTvtDUAL DAS ALTERAÇÕes oos FUNDoS PATRtMoNlAls No
PERIODO DE 2015

Reconciliação
dos Fundos
Patrimoniais

Notas Fundos
Reservas

Fundo Solidariedade
Social

Resultados
Transitado

S

Resultado
Líquido

do Período
Total

Posição
em 31 Dez2014

(ESNL)
1 025,00 0,00 75 709,01 -5 883,00 70 851,00

Gorreção erros
por efeitos

retrospetivos
0,00 0,00 -5 883,00 5 883,00 0,00

Posição
em 31 Dez2014

reexpressa

'1 025,00 0,00 69 826,01 7 712,20 78 563,21

Posição
em 0í Jan 2015

(ESNL)
1 025,00 0,00 69 826,0í 7 712,20 78 563,21

Alterações no
Período - Outras

Alterações
0,00 0,00 7 712,20 -7 712,20 0,00

Resultado
Liquido do Periodo

2015
10.5 0,00 0,00 0,00 I637,38 I637,38

Outras
Variações

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Posição
em 3í Dez2015

(ESNL)
10.5 1 025,00 0,00 77 538,21 I637,38 BB 200,59

}-\fi/í \.à-,'L,*\,.- IRü Àr*ta cdl?*
w Losua\r/ 
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FLUXOS DE CAIXA
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RUBRICAS NOTAS

PERIODOS

2015 201.4

Atividades Operacionais
Recebimentos de membros e outras entidades
Pagamento a fornecedores
Pagamento ao pessoal

Caixa gerada pelas operações
Pagamentos/Recebimentos de imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

Atividades de lnvestimento
Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tang íveis
Activos intangíveis
I nvestimentos financeiros
Outros activos

Recebimentos provenientes de:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
I nvestimentos financeiros
Outros activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Atividades de Financiamento
Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Redução de fundos
Outras operaçôes de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variaçáo de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

4

1 650 655,93
-603 634,05
-503173,14

782 242,65
(283.726.00)
(361.474,74\

543 848,74
0,00

-495 396,60

137 041,91

0,00
(14.609,40)

48 452,14 122 432,51

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(46.300,81)
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00 (46.300,81)

0,00
0,00
0,00
0,00

-7 424,69
-2 330,32

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

30 465,12
668,09

0,00
0,00
0,00

-9 755,01 31133,21

38 697,13
0,00

118 467,67
157 164,80

107 264,91
0,00

11202,76
118 467,67
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ANEXO

1 - rDENTrrrcaçÃo DA ENTTDADE

1.1. - Designação da Entidade: GAT-Grupo de Ativistas em Tratamentos

1.2. - Sede: Av. de Paris, 4-1o Dto. - 1000-228 Lisboa

1.3. - Natureza da Atividade: O GAT é uma pessoa coletiva publica de nattreza associativa,
sem fins lucrativos (ESNL), com estatuto da Lei do Mecenato,
conforme Declaração publicada no DR-III Série-no 247 del3.10.2004

2 - REFERENCIAL CONTABILISTICO DE
DEMONSTRAÇ ÔE S F'INANCEIRAS

PRBPARAÇÃO DAS

2.1 . - As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas, por opção, de acordo com o
modelo contabilístico para as entidades sem fins lucrativos, aprovado pelo Decreto-Lei
n'36-N201de 9 de março de 2011

Na preparação das demonstrações Íinanceiras tomou-se com base os seguintes

pressupostos:

-Pressuposto de continuidade
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das

operações e a partir dos liwos e registos contabilísticos da entidade, os quais são

mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

-Regime da periodização económica (acréscimo)

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados,

independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de

rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidas ou liquidadas são reconhecidas
em ooDevedores por acréscimo de rendimentos"; por sua vez, as quantias de gastos

atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas em "Credores
por acréscimo de gastos".

-Materialidade e agregação
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens

das demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade
para efeito das demonstrações financeiras.

-Compensação

Av. de Paris, no 4-1o Dto, 1000-228 Lisboa 13
Tel: +351 210 967 826/Tlm: +351 913 606 295
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Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos

respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que neúum ativo foi
compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos

vice-versa.

-Comparabilidade
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de
2015 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de2074.

2.2. - Em 31 de Dezembro de 2015, a preparação das demonstrações financeiras foi efetuada
de acordo com o novo SNC, para as entidades do ESNL, não tendo sido afetada a sua

posição financeira e o seu desempenho financeiro relatado.

3 _ PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

3.1. - As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos
contabilísticos do GAT, de acordo com a normalizaçáo contabilística para as

entidades do sector não lucrativo (ESNL).

Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das

correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para

serem utilizados, pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos.
As taxas de depreciaçáo utilizadas coÍrespondem aos seguintes períodos de vida útil
estimada:

Ativo fixo tangível Vida útil estimada

Edifícios e outras construÇões 08 anos

Equipamento de transpofte 04 anos

Eq uipamento adm in i strativo Entre0e08anos
Outros ativos fixos tangíveis Entre0e0Sanos

As vidas úteis e métodos de amortização de bens são revistos anualmente. O
efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente

nas demonstrações de resultados por nattneza.
As despesas de conservação e reparação que não aumentam a vida útil dos ativos
nem resultem em benfeitorias ou melhoramentos significativos nos elementos
dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que

ocoITem.

Membros e outras dívidas de terceiros
As dívidas de "outros terceiros" encontram-se mensuradas ao valor nominal.

Av. de Paris, no 4-1' Dto, 1000-228 Lisboa 14
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As dívidas de membros e outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal
dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Fornecedores e outras dívidas a terceiros
As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo
método do valor nominal.
As dívidas a fomecedores ou a

nominal dado que não vencem
imaterial.

outros terceiros são registadas pelo seu valor
juros e o efeito de desconto é considerado

Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal.

Periodizações
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas,

independentemente do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças
entre os montantes recebidos e pagos e os coffespondentes rendimentos e gastos

são registados nas rubricas "Outras contas a receber e apag*'e'oDiferimentos".

Caixa e depósitos bancários
Os montantes incluídos na rubrica caíxa e seus equivalentes coffespondem aos

valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

Benefícios de empregados
Os beneficios de curto prazo dos empregados incluem salários, complementos de

trabalho notumo, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, prémios de

produtividade, subsídios de alimentação, subsídios de ferias e de Natal e

quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos beneficios de curto prazo são reconhecidas como
gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada

por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o
pagamento respetivo.
De acordo com a legislação laboral aplicável o direito a ferias e subsídio de ferias
relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se em 31 de

dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que

os gastos correspondentes se encontram recoúecidos como beneficios de curto
pra:;o e tratados de acordo com o anteriormente referido.

Eventos subsequentes
Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

3.2. -Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de

Av. de Paris, no 4-lo Dto, 1000-228 Lisboa 15
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valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias

relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos
e gastos do período.

4 - FLUXOS DE CAIXA

4.1. - Desagregação dos valores inscritos na rubrica caixa e em depósitos bancários

Descrição 31.12.2015
Caixa e depósitos bancários ativos
Caixa 1 888,80
Depósitos à Ordem t37 276"00
Outros depósitos bancários 18 000,00

Total 157 164,80

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá
informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos brutos,
obtidos pelos registos contabilísticos do GAT.

5 _ ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisigão,
deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.
b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de
duodécimos.
c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do

desempeúo.
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e fim do período mostrando as adições, os abates, as amortizações,
as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram desenvolvidas de
acordo com o seguinte quadro:

5.1 - Activos Fixos Tangíveis
As amortizações do exercício totalizararn 34 509,80 sendo que a diferença para o que

consta como valor das arrrortizações do exercício no AFT (33 181,88) se deve a
amortizações do activo intangível (programas de computador) cujo saldo em
31.t2.2015 é zero.

Av. de Paris, no 4-l'Dto, 1000-228 Lisboa 16
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6 - cusros DE rvrpnÉsuMos oBTIDos

Em 31.12.2015 a rubrica "Financiamentos Obtidos" por via da locação financeira,
apresentava a seguinte decomposição :

7_SUBSIDIOSEAPOIOS

Foram recoúecidos em 2015

DO GOVERi\O E OUTRAS ENTIDADES

e 2074, os seguintes subsídios e doações:

Descrição 31.12.2014 Adições Abate Transf. 37.12.2015

Edif. e outras construÇões 102 510,t\ 0,00 0,00 0,00 102 570,11

Equipam. transporte 63 524,50 7 844,31 0,00 0,00 7l 368,81

Equipam. Administrativo 3 545,85 2 075,99 0,00 0,00 5 621,84

Ativo tansível bruto 169 640,46 9 919,39 0,00 0,oo 179 560,76

Depreciações acumuladas 46 811,87 33 182,88 0,00 0,00 80 060,75

Depreciações acumuladas 46 877,77 33 182,88 0.00 0,00 80 060.7s

Ativo tansível líquido 130 606,90 33 182,88 0,00 0,00 99 500,02

Instituições de Crédito e

Sociedades Financeiras
31.12.2014 3t.t2.2015

Corrente Não corrente Total Corrente Total

Caixa Geral Depósitos 6 029.04 28 076,65 34 t05,69 8327,24 26 688.84 35 016.08

Total 6 029,04 28 076,65 34 10s.69 8 321.24 26 688,84 35 016.08

Descrição 31.12.2015 31.12.2014

Subsíd os do Govemo e Outros Entes Públicos 269 053,52 332 158,36

Subsíd os de Outras Entidades 857 611,95 382 074,97

Total I126 665,47 714 233,33

Atribuídos pelas seguintes entidades :

Av. de Paris, no 4-lo Dto, 1000-228 Lisboa
Tel: +351210967 826/Tlm: +351913 606295
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Descrição 3t.12.2015 31.12.2014
Ministério da Saúde 149 652,34 234 735,55

Câmara Municipal de Lisboa 6t 832,17 38 800,00

Junta Freguesia Santa Maria Maior 25 000,00 33 490,00

Industria farmacêutica 270 t50.33 75 016,66

Outras Entidades 620 030.63 332 t91,12
Total I126 665,47 714 233,33
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8 _ ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO

8.1. - Autorização para emissão:
-Em 16.03.2016 as demonstrações financeiras foram, pela Direção, autorizadas
para emissão.
-A Direção tem o poder para alterar as demonstrações financeiras após
16.03.2016.

9 _ BENEFÍCTOS DOS EMPREGADOS

O número médio de empregados durante o ano foi de trinta e dois.

A rubrica "Outros Gastos" inclui gastos com seguro de acidentes de habalho, medicina
no trabalho, formações e outros.

10 _ DIVULGAÇÔES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

10.1. - A rubrica "Outras Contas a Receber e aPagar" apresentava em 31.t2.2015 e
31.12.2014 os seguintes saldos:

10.2. - A rubrica "Diferimentos" apresentava em 31,.12.2015 e 31.12.2014 os

seguintes saldos:

^v.*.a.ca,q"*r".*'-rtu fg5'
1...,....,_._

10.3. - A rubrica
seguintes saldos:

L&J

"Fornecedores" apresentava em 31.12.2015 e 31.12.2014

Av. de Paris, no 4-1o Dto, 1000-228 Lisboa
Tel: +351 210 967 826/Tlm: +351 913 606 295

OS

18

*80 c8üt oÍ §00! F§tllttt

Gastos com o Pessoal 31.12.20t5
RemuneraÇões do Pessoal 422 594"92

Encargos sobre remunerações do pessoal 85 028,20

Outros Gastos 3 812,53

Total 511 435,65

Outras Contas a Receber e a Pagar 31.12.2015 31.12.2014
Outras contas a receber 596 618.76 54 308"32

Outras contas apagar 234 875,t8 67 568,98

Diferimentos 3r.12.2015 31.12.2014

Gastos a Recoúecer 97 t84,66 5 428.62

Rendimentos a Recoúecer 522755,46 66 649.32

Email: gatcontactos@gmail.com/Website: www.gatportu gal.org
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10.4. - A rubrica "Estado e Outros Entes Públicos" apresentavam em 3I.12.2015 e

31.12.2014 os seguintes saldos:

10.5. - Decomposição e movimento de itens dos fundos próprios

10.6. - Impostos e Contribuições para a Segurança Social em mora:

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a AT e a Segurança Social,

tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

Av. de Pâris, no 4-1o Dto,1000-228 Lisboa 19
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Fornecedores 31.12.2015 31.12.2014

Fornecedores c/c 16 038,64 25 435,03

Adiantamento s a fornecedores 0,00 4 038,56

Estado e outros Ent Pub 31.12.201s 31.12.2014
Ativo Passivo Ativo Passivo

Retenções na Fonte 0,00 6 423,57 0,00 5 433,76

Cont. SesuranÇa Social 0.00 12244,68 0.00 9 204,17

Total 0,00 18 668.25 0,00 14 683.53

Descrição Saldo inicial Saldo final
Fundo I 025,00 1 025,00

Resultados Transitados 69 826,01 77 538,21
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11- OUTRAS TNFORMAÇOES

1 1 .1.-Fornecimentos e Serviços Externos

Av. de Paris, no 4-1" Dto, 1000-228 Lisboa
Tel: +351 210 967 826/Tlm: +351 913 606295
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Fornecimentos e Serviços externos 31.12.2015 31.12.2014
Subcontratos
Serviços Especializados

Trabalhos Especializados
Publicidade e Propaganda
Vigilância e Segurança
Honorári
OS

Conservação e Reparação
Materiais

Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido
Livros e Documentação Tecnica
Materialde Escritório
Apoio a Voluntários
Artigos para Oferta
Utensílios Hospitalares
MaterialMédico
Outros

Energia e
Fluídos

Eletricidade
Combustíveis
Agua
Gaz
Outros

Deslocações Estadas e Transportes
Deslocações e Estadas
Portagens, Estacionamentos e Análogos
Transportes de Pessoal
Transportes de Mercadorias

Serviços
Diversos

Arrendamentos
Comunicações
Seguros
Contencioso e Notariado
Despesas Representação
Limpeza Higiene e Conforto
Outros Serviços

Total

111 380,48

21750,03
2 813,14
1 138,44

138 756,61

2 585,14

5 698,75
541,47

7 894,04
2100,00

300,00
74 555,22
5 842,86
6 998,56

4 661,90
I658,20
1384,52

189,25
0,00

71 128,65
2750,86
5 490,89

248,27

61 085,31
14 449,93

1 693,11
958,1 0

0,00
1622,84
2967,23

560 643,80

4 985,75

35 139,67
4 773,89

528,16
58 451,44

2 800,41

3221,62
12,00

4 869,41
10 657,37

0,00
48 594,00

866,68
401,71

3722,27
I887,16

645,1 3
0,00

287,05

45 039,72
0,00

1 375,30
66,50

47 270,61
11 146,77

1 057,27
468,1 I
500,00

1440,20
798,35

298 006,63

20
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1 1.2.-Outros Rendimentos e Ganhos

11.3. -Outros Gastos e Perdas

Outros Gastos e Perdas 31.12.2015 3t.12.20t4
Impostos 3141.47 3 920,05

Outros
CorreÇões relativas a períodos anteriores 1618,29
Donativos I 416,77 0,00

Outros não especificado s 1.00 0,00
Descontos P.P. Concedidos 3,65

Ouotizações 1 035,00 15,00

Multas e Penalidades 350,22 r92.05
Juros suportados

Outros iuros 2 046,12 203,64
Outros 284.20 464.45

Total 8 334.78 6 417,13

l2..PROVISÕES

Foram reconhecidas provisões relativas a processo de reestruturação futura

Descrição Saldo inicial Saldo final
Outras Provisões 18 000,00 36 000.00

j.'Â-.'.L*\-*§*( .)
| / nor;lg:lgl§ffiirratamentos ló^^\ AG1ío)

IFSS N's 11/O4

Av'a Paris, n'e 4 - 1'e Dto'

1000-228 LlsBoA

Av. de Paris, no 4-1'Dto, 1000-228 Lisboa
Tel: +351 210 967 826/Tlm: +351 913 606 295
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Outros Rendimentos e Ganhos 31.12.2015 31.12.2014
Descontos pronto pagamento obtidos 168,40 17,20

CorreÇões Relativas a Exercícios Anteriores 6t.76 604t.31
Total 230,16 6 058,51

Email: gatcontactos@gmail.com/Website: www.gatportuqal.ors
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cumprimento das norrnas, leis ou
atentamente o cumprimento dos

D(.
RELATORIO DA ACTIVIDADE FISCALIZADORA

l.Introdução
Nos termos do no 1 do art. 35o dos Estatutos do GAT-Grupo de Ativistas em
Tratamentos, o Conselho Fiscal (CF) deve elaborar, sempre que o julgue conveniente,

relatórios da sua atividade fiscalizadora, sendo obrigatoriamente elaborado um,

anualmente, que será apresentado a assembleia geral de aprovação de contas, pelo que

este relatório visa, precisamente, dar cumprimento a esta ultima parte.

Considerando que o GAT não define o conteúdo deste relatório, o CF entendeu que se

justificaria proceder-se a uma exposição analíÍíca da atividade fiscalizadora
desenvolvida.

2.Ambito
No âmbito do no anterior, fiscalizamos o cumprimento do Plano de Atividades e

Orçamento, a atividade administrativa da Direção e examinamos os documentos e os

registos contabilísticos.
Em consequência do exame efetuado emitimos o parecer sobre o relatório e contas da

Direção, nos termos da alínea a) do no 2 do arto 35o, com data de 16 de março de 2016,

cujo conteúdo deve ser tido como integralmente reproduzido.

3.Procedimentos de Íiscalização
3.1 Organizaçio interna do CF
A palavra «fiscalizar» significa «verificar o bom
quaisquer regras ou disposições» ou <<observar

deveres, obrigações de alguém.
Neste contexto, o CF tem desenvolvido a sua ação fiscalizadoranuma dupla perspetiva:

-A posteriori oureativa - Em função darealização efetiva das atividades, em que o CF

apresenta sugestões/recomendações e relatórios/memorandos visando a evidencia dos

resultados e a melhoria do desempenho dessas atividades no futuro.
-Apriorística ou proactiva - Sempre que o CF apresenta sugestões/recomendações

antes da rcalizaçáo das atividades, constantes ou não no Plano de Atividades.
As funções do CF, contempladas nos artos 34o as 37o dos Estatutos estão, de uma

forma geral, previstas no arto 420o do CSC, nomeadamente a «fiscalização da gestão»

prevista na alínea a) do no 1 desse articulado do CSC.

3.2 Competências do CF
Para além do atrás descrito deverá ser também competência do CF elaborar parecer

sobre o Plano de Atividades e Orçamento e frscalizar o cumprimento da lei, estafutos e

regulamentos, assim como as deliberações da assembleias-gerais

3.3 Reuniões
Em 2 015, o CF realizou duas reuniões.

,",1i,!ii?nl#í,lh?il;i33ffi?3;â;',T, 22

Email: satcontactos@smail.com/Website: www.satDortusal.org

llE C0E0f6§00PErErEt



\3
(p

"r."r.*ar,n""",r",^..,*r, 
r* !0.!,S

m0 c8![ 0f Ê§r]0 P!*eÍtÍ

L&J

3.4 Plano de Atividades e Orçamento de 2 015
Face ao preceituado no arto 35o dos Estatutos, não está o CF obrigado a emitir parecer

sobre o Plano de Atividades e Orçamento (PAO), mas apenas, frscalizar o seu

cumprimento, ou seja, deve pronunciar-se sobre a execução e não sobre o PAO
objetivamente.
3.5 Recomendações
O CF apresentou algumas sugestões aos órgãos sociais do GAT, especialmente à

Direção.
3.6 Outros procedimentos
Foram desenvolvidos também os seguintes procedimentos complementares de

fiscalização:
a) Reuniões com os responsáveis pela area contabilística e financeira e outros

colaboradores do GAT.
b) Verificação da conformidade das demonstrações financeiras, que

compreendem o balanço, as demonstrações de resultados por naturezas e por
funções, a demonstração dos fluxos de caixa, bem como os coffespondentes
anexos, com as norÍnas, diretrizes contabilísticas e interpretações técnicas,
constantes no determinado para as ESNL.

c) Verificação da conformidade daquelas demonstrações financeiras com os

registos contabilísticos e documentos que thes servem de suporte.

d) Análise do sistema de controlo interno contabilístico e administrativo existente
no GAT.

e) Análise da informação financeira divulgada, tendo sido efetuados os testes

substantivos seguintes, que consideramos adequados em função da
materialidade dos valores envolvidos:
-Inspeção física dos principais elementos do imobílizado corpóreo
-Análise e teste das reconciliações banciárias preparadas pela Direção.
-Verificação da situação fiscal e da adequada contabilizaçáo dos impostos, bem
como da situação relativa à Segurança Social.

4.Relatório e Contas
4.1 Demonstrações Íinanceiras
As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2 015 contemplam os

ajustamentos e reclassificações contabilísticas apresentadas pelo CF, salientando-se,
porém, os seguintes factos:

a) As politicas contabilísticas estão devidamente dilulgadas no anexo ao balanço
e às demonstrações de resultados, salientando-se as resultantes da aplicação dos
princípios contabilísticos fundamentais, da especialização (ou do acréscimo) de

prudência, o que denota uma preocupação de rigor técnico-contabilista em prol
da imagem verdadeira e apropriada do GAT.

b) O resultado liquida do exercício de2 015, foi positivo em € 9 637,38.

Av. de Paris, no 4-lo Dto, 1000-228 Lisboa 23
Tel: +351210967 826/Tlm: +351913 606295

Email: satcontactos@gmail.com/Website: www.gatportuqal.ors

GAT
Grupo de Ativistos

em Trotomentos



ç

${

'iúró dâ (o,q4ào hk,BúMi !dâ !fu s L&t
4.2 Relatório de Atividades
O CF procedeu à análise do relatório de atividades da Direção (RAD) de 2 015, o qual
descreve as atividades da Direção e restantes órgãos do GAT, exceto as do CF, as quais
estão traduzidas neste relatório.

S.Execução orçamental
Como é referido no RAD, o CF sublinha que houve uma boa execução orgamental a
nível dos custos e proveitos.

x.
PARECER DO CONSELHO FISCAL (Ver Pagina Seguinte)
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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS CONTAS DO GAT DE 2015

Introdução
l. Em cumprimento do disposto no Artigo 36.o dos Estatutos do GAT, apreciámos as

Contas de 2015, disponibilizadas pela Direção, que incluíram a Demonstração de

Resultados de 2015 e o Balancete Analítico a 31 de dezembro de 2015. Comparativamente

com o Orçamento Retificativo para 2015 e as Contas do exercício de 2OL4, destaca-se:

. Um total de rendimentos em 2015 de 1.L32.924,03 € (-1,8o/o do que o previsto);

. Um total de gastos em 2015 de 114256L,4L € (-4,60/o do que o previsto);

r A evolução dos gastos em 2015 (+58,4o/o) foi compensada pelo aumento

proporcional dos rendimentos (em +58,7o/o);

. Um resultado líquido positivo em 2015 de 9.637,38 €, inferior ao previsto

(43.062,46 €), mas superior (+25,0o/o) ao resultado líquido em 2Ot4 (7.712,20 €).

. Um maior equilíbrio no que respeita às diferentes fontes de rendimentos, tendo

havido uma diminuição de contribuição relativa por parte de entidades públicas (de

35,7o/o em 2074 para 23,5olo êrTr 2015) e um aumento por parte das Outras

Instituições Nacionais - não públicas (de 15,19/o em 2OL4 para 22,5o/o em 2015) e

da Indústria farmacêutica (de LB,2o/o em 2OL4 para 23,60/o em 2015). A

contribuição relativa de Outras Instituições Estrangeiras não teve alterações

significativas (29,3o/o em 2014 e 28,3o/o em 2015).

Responsabilidades

2. Nos termos da alínea c) do Artigo 32.o dos Estatutos do GAT, é da competência da

Direção a apresentação do relatório e contas e respetivas demonstrações financeiras que

apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do GAT, o resultado das

suas operações, bem como a adoção de politicas e critérios contabilísticos adequados e a

manutenção de um sistema de contabilidade interno apropriado.

A responsabilidade do Conselho Fiscal encontra-se consagrada no Artigo 36.o dos

Estatutos do GAT e consiste na emissão de parecer sobre o relatório e contas do GAT e, de

um modo geral, na fiscalização da sua atividade administrativa.

'1



ffin

L&í
Âmbito

3. Não estando definido, nos Estatutos do GAT, o conteúdo deste parecer, nem as normas

subjacentes, a fiscalização a que procedemos foi efetuada de acordo com as normas gerais

de auditoria aplicáveis, as quais exigem que a mesma seja planeada e executada com o

objetivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras

estão isentas de distorções materialmente relevantes.

4. Foi verificada a concordância da informação financeira constante da demonstração de

resultados e dos mapas comparativos,

S. Entendemos que a fiscalização efetuada proporciona uma base aceitável para expressão

do nosso parecer sobre as Contas de 2015.

Parecer

6, Somos de parecer que as Contas de 2015 e as demonstrações financeiras referidas

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente

relevantes, o resultado das operações do GAT no exercício de 2015, em conformidade com

os princípios contabilísticos geralmente aceites, pelo que somos de parecer que:

6.1. Sejam aprovadas as Contas do Exercício de 2015.

Lisboa, 17 de março de 2016

Presidente:

Secretá rio:

Relator:
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O Conselho Fiscal

(Sofia Crisóstomo)

(João Santa Maria)

(António Parente)
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