
 

 

 

 
Relatório e Contas 2020 

_______________________________________________ 
 

I – INTRODUÇÃO 

A APDIS apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o: 

• Regime da Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL) aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 36-A/2011, de 9 de março, que faz parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho; 

• Modelos de Demonstrações Financeiras aplicáveis às ESNL, aprovados pela Portaria n.º 105/2011, de 14 de 

março; 

• Código de Contas para ESNL, aprovado pela Portaria n.º 106/2011, de 14 de março, e; 

• Norma Contabilística e de Relato Financeiro para ESNL, homologada por Despacho n.º 74/2011/MEF do Senhor 

Ministro de Estado e das Finanças, de 10 de março, constante no Aviso n.º 6726-B/2011 de 10 de Março. As 

contas da Associação mantêm-se organizadas, tanto no que se refere à emissão de faturas e recibos de quotas 

de associados e à venda das listas e de serviços prestados, como na cobrança dos montantes em débito à 

Associação e também o pagamento atempado aos fornecedores de bens e serviços. 

 

As contas da Associação mantêm-se organizadas, tanto no que se refere à emissão de faturas e recibos de quotas de 

associados e à venda das listas e de serviços prestados, como na cobrança dos montantes em débito à Associação e 

também o pagamento atempado aos fornecedores de bens e serviços. 

No decurso deste ano houve uma preocupação da redução de gastos de funcionamento da associação e a sua razoável 

aplicação. As contas que de seguida apresentamos, em resumo para mais fácil leitura, refletem as atividades da APDIS 

durante o ano de 2020. 
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II – DESPESAS 

A APDIS tem despesas mensais fixas com a EDP para o fornecimento de eletricidade, a EPAL para o fornecimento de 

água, com a GEBALIS relativa ao contrato de utilização da sede, com a Meo para o fornecimento de internet e com a 

empresa de contabilidade Margem Bruta.  

O contrato com a GEBALIS tem o valor mensal fixo de 60,28€, a prestação de serviços que a APDIS tem com a empresa 

de Contabilidade Margem Bruta teve um valor mensal de 123,00€ entre janeiro e junho, tendo sido alvo de uma 

atualização a partir de julho para o valor de 150,00€. O contrato com a Meo tem o valor mensal de 22,51€ e os valores 

relativos à EDP e à EPAL variam mensalmente sem nunca excederem os 31,00€.  

 

Resumo das despesas mensais fixas: 

Despesa Total 

EDP 186,42 € 

EPAL 349,83 € 

Gebalis 723,36 € 

Margem Bruta 1 638,00 € 

Meo 265,80 € 

Total 3 163.41€ 

 

A APDIS tem despesas fixas anuais com a empresa Inforzip responsável pelo desenvolvimento do software de 

contabilidade, com a companhia de seguros Lusitânia e com a PTisp que garante o alojamento do site. 

Devido à situação pandémica que decorreu em 2020 a APDIS decidiu fazer uma assinatura anual da plataforma Zoom 

de forma a poder garantir os seus objetivos de formação. 

 

Resumo das despesas anuais fixas: 

Despesa Total 

Inforzip 196,80 € 

Seguro Lusitânia 75,68 € 

PTiSP 60,00 € 

Zoom 139,90 

Total 472,38 € 
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Existem um conjunto de despesas correntes que foram realizadas ao longo do ano inerentes ao funcionamento da APDIS, 

nomeadamente: 

• Deslocações dos membros da direção para reuniões mensais e despesas de representação, 

• Extremebox; 

• Economato; 

• IRC 

Resumo das despesas correntes: 

Despesa Total 

Deslocações para Reuniões de Direção e 
de representação da APDIS 512,77 € 

ExtremeBox 55,35 € 

Economato 50,49 € 

IRC 169,05 

  

  

  

Total 787.66 € 

 

No ano de 2020 realizaram-se as XIV Jornadas APDIS. Apresentam-se abaixo as despesas e as receitas inerentes à sua 
realização: 
 

Contas das Jornadas 2020 

Receitas Despesas 

      

Patocínio Ebsco 2 000,00 € APPortugal 3 468,48 € 

      

Patrocínio DotLib 1 000,00 € Prémio Lucília Paiva 1 000,00 € 

      

Patrocínio Wiley 1 000,00 € Proglobal 360,16 € 

      

Patrocínio Elsevier 500,00 € Deslocações preparatórias 250,00 € 

      

Patrocínio Lusodoc 500,00 € Plataforma de inscrições 177,03 € 

      

  Ofertas 292,32 € 

    

TOTAL 5 000,00 € TOTAL 5 547,99 € 
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III – RECEITAS 

As quotas dos sócios da APDIS e a Lista APDIS Online (LAO) são a base para o desenvolvimento das nossas atividades. O 

valor das quotas e da LAO que a APDIS pratica não sofreram alteração em relação relativamente ao ano anterior, a saber: 

Associado Individual: 25,00€ 

Associado Coletivo: 50,00€ 

LAO Associado: 250,00€ 

Serão de realçar os seguintes pontos no desempenho económico, face ao ano anterior:  

• Acréscimo ligeiro dos proveitos devido aos patrocínios e apoios 

• Acréscimo ligeiro do valor das quotas dos associados 

• Decréscimo dos gastos de funcionamento; 

• Ligeiro aumento do valor dos Fornecimentos e Serviços Externos; 

O desempenho financeiro caracteriza-se por uma situação de equilíbrio. 


