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I. Enquadramento
A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, adiante designada como Fundação, é uma pessoa coletiva
de direito privado, tendo por objeto promover o mutualismo, a economia social e todas as
manifestações de solidariedade social; promover ações de caráter cultural, educativo, artístico, social
e filantrópico; promover o desenvolvimento e comprometida promoção desses nas suas vertentes
ética, cultural, civilizacional e económica nas áreas geográficas de ação da sua instituidora, a Caixa
de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL. (concelhos de Santiago do Cacém, Grândola, Sines,
Ourique, Setúbal e Sesimbra).

O ano de 2019 assumiu-se como marcante, registando o início efetivo da atividade da Fundação
Caixa Agrícola Costa Azul. Assinalou-se no dia 25 de julho de 2019, a inauguração oficial e abertura
ao público da Sede da Fundação, edifício histórico e emblemático, que integra o património edificado
do Município de Santiago do Cacém.

A Fundação tem Sede Oficial Provisória nas instalações da sua instituidora, Av. D. Nuno Álvares
Pereira, Nº2 em Santiago do Cacém, tendo como intenção transferi-la para o Edifício dos Antigos
Paços Municipais, quando devidamente consolidada.

Página 3 de 29

Relatório de Gestão e Contas - 2019

Principais Atividades
2019
Página 4 de 29

Relatório de Gestão e Contas - 2019

II. Principais Atividades 2019
Dando cumprimento ao Relatório de Atividades e Orçamento anual, foram realizadas as seguintes
iniciativas:

Conclusão da Obra de Requalificação do Edifício Sede
No mês de julho de 2019, ficou concluída a obra de requalificação dos Antigos Paços Municipais –
Sede da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, compreendendo um investimento total de cerca de
500.000,00 euros. A importância histórica, sentimental e localização deste edifício implicou uma
enorme atenção na sua intervenção e nas soluções adotadas para a sua recuperação e posterior
utilização. A sua qualidade arquitetónica e artística torna-o único e motivou a criação de um
equipamento para usufruto da Comunidade e desenvolvimento da atividade que integra os objetivos
da Fundação, sendo atualmente um marco no centro histórico de Santiago do Cacém.
Já após o termo do exercício, a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul submeteu uma candidatura ao
Prémio Nacional de Reabilitação Urbana, uma iniciativa da Vida Imobiliária e da Promevi, que
distingue as intervenções concluídas ao longo do ano de 2019 compreendidas como uma mais valia
para o tecido urbano e Comunidade.

Tomada de Posse dos Órgãos Sociais: Triénio 2019-21
O Conselho de Administração da Caixa Agrícola da Costa Azul nomeou os novos Órgãos Sociais
da Fundação para o triénio de 2019-21, cuja Tomada de Posse se realizou no mês de maio de 2019.

Inauguração Oficial e Abertura ao Público
O Edifício Sede da Fundação foi inaugurado a 25 de julho de 2019, Dia do Município de Santiago
do Cacém, numa cerimónia que contou com a presença de representantes das principais instituições
do Litoral Alentejano, ligadas às áreas social, cultural e artística. Durante a cerimónia, foram
realizadas visitas guiadas aos convidados para apresentação oficial do edifício e procedeu-se à
entrega da chave da Fundação ao Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Dr.
Álvaro Beijinha, reforçando assim a mensagem de que a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul é "de
todos e para todos". Entre os convidados, destacamos a presença da Dra. Maria de Belém Roseira,
em representação da “Associação Dignitude”, uma IPSS, com a qual foi celebrado um protocolo
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conjunto, envolvendo a Fundação e as Misericórdias de Santiago do Cacém, Grândola e Sines. No
final da cerimónia foi ainda divulgado o programa de apoio à Educação, que visa a atribuição de
duas Bolsas de Estudo a estudantes universitários.

Oferta de um Estágio Profissional ao abrigo do IEFP (primeiro emprego)
A Fundação promoveu a oferta de um Estágio Profissional comparticipado pelo IEFP com a duração
de 9 meses (de julho de 2019 a abril de 2020) a uma recém-licenciada em Marketing, Publicidade e
Relações Públicas.

Exposição Permanente “Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul: No passado e no presente”
e Exposição Temporária “Edifício Antigos Paços Municipais - Da génese à requalificação”
Durante o ano de 2019 estiveram patentes a Exposição Permanente “Caixa de Crédito Agrícola da
Costa Azul: No passado e no presente” que nos conta a história desta instituição centenária desde
a sua fundação até aos dias de hoje, passando pelas mais ricas curiosidades dos seus 103 anos de
atividade; e, a Exposição Temporária “Edifício Antigos Paços Municipais - Da génese à
requalificação” que revela toda a história deste edifício emblemático, desde a sua construção,
passando pelas várias utilizações, até ao Processo de Requalificação. Foi por esta exposição que
se iniciaram as visitas guiadas por todo o edifício, que de julho a dezembro perfez um total de 367
visitantes.

Assinatura e Dinamização do Protocolo celebrado com a Associação Dignitude e
Misericórdias de Santiago do Cacém, Grândola e Sines: Programa Abem
No dia da inauguração oficial, contámos com a presença da Dra. Maria de Belém Roseira, em
representação da “Associação Dignitude”, uma IPSS, que junta a Associação Nacional das
Farmácias, APIFARMA, Plataforma Saúde em Diálogo e a Cáritas Portuguesa, com a qual foi
celebrado um protocolo conjunto, envolvendo a Fundação e as Misericórdias de Santiago do Cacém,
Grândola e Sines. O referido protocolo visa a manutenção de uma rede de apoio às pessoas com
dificuldades financeiras em adquirir os seus medicamentos, sendo que em dezembro de 2019, a
Fundação já apoiava cerca de duas dezenas de pessoas.
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Cedência de Exploração e Abertura ao Público do “Pátio da Fundação”
Abriu ao público em setembro de 2019 a Casa de Tapas e Cafetaria “Pátio da Fundação”, espaço
cedido a Maria Margarida Botelho Beja da Costa. Este espaço de apoio, único na Zona Histórica,
veio fomentar o convívio, criou igualmente postos de trabalho e já se assume como um ponto de
interesse turístico na cidade.

Atribuição de duas Bolsas de Estudo - Ensino Superior
Foi atribuída a Bolsa de Estudo Fundação Caixa Agrícola Costa Azul a duas alunas do Ensino
Superior, que durante o ano letivo de 2019-20 se encontram a frequentar as Licenciaturas em
Gestão e Matemática Aplicada.

Exposição Temporária “Out of Time” de Jackie Catarino
Esteve patente de 26 de outubro a 14 de dezembro, na Sala Multiusos, a exposição póstuma Out of
Time de Jackie Catarino, que reuniu uma série de pinturas produzidas entre 1999 e 2010. Esta
ocasião, congregou uma oportunidade de reler a sua obra e permitiu aos visitantes uma análise
abrangente sobre a prática artística desenvolvida.

Celebração do Contrato de Comodato com a Associação Inovar Autismo
A Fundação celebrou um Contrato de Comodato com a Associação Inovar Autismo, à qual cedeu
duas frações autónomas (lojas) de um prédio urbano sito em Setúbal, para instalação dos seus
Serviços.
Estas frações haviam sido cedidas à Fundação pela sua Instituidora, Caixa Agrícola da Costa Azul,
também pela via da celebração de um Contrato de Comodato.

Criação do “Espaço Leitura”
A Fundação dispôs de um espaço dedicado à leitura, livremente utilizado por qualquer visitante.
Neste local foi disponibilizado um jornal diário e outro semanal, procurando assim incentivar os
hábitos de leitura junto da população.
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Lançamento do Site Institucional e Páginas nas Redes Sociais Facebook e Instagram
Dando cumprimento ao Artigo 9º (Transparência) da Lei-Quadro das Fundações, foi lançado o site
institucional www.fundacaocaixagricolacostazul.com que divulga publicamente toda a informação
legal obrigatória, programas e apoios, eventos, notícias e contactos.
Além disso, foram criadas e dinamizadas as páginas nas redes sociais Facebook e Instagram, que
contam com mais de 1200 seguidores.

Participação no 1º Encontro Nacional de Fundações das Caixas Agrícolas
Em dezembro de 2019, a equipa da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul marcou presença no 1º
Encontro Nacional de Fundações das Caixas Agrícolas, um dia de partilha, troca de experiências e
apresentação de projetos, promovido pela Caixa Agrícola do Noroeste.
Por esta ocasião, a Fundação deixou expressa a sua intenção em ser a anfitriã da segunda edição
desta iniciativa.

Atribuição de Apoios e Donativos
Neste exercício, foram atribuídos apoios e donativos avulso a diversas entidades/projetos no valor
total de 39.032,06 euros, de acordo com a seguinte distribuição:

Cedência das Salas Multiusos/Reuniões para eventos diversos
Neste ponto, destacamos a cedência da Sala Multiusos para a realização da Sessão Ordinária da
Assembleia Municipal de Santiago do Cacém, que decorreu no dia 20 de setembro.
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Foi também com enorme gosto que recebemos a visita do Grupo Coral Cor de Rock de Andorra por
ocasião do Intercâmbio com o Grupo Coral Harmonia, realizado em outubro.

Reconhecimento
No âmbito do prémio de reconhecimento “Os Melhores de 2019”, promovido pela Comunicação
Social do Alentejo Litoral, foi destacada a criação da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, como o
“Projeto do Ano na Categoria Solidariedade" e o Presidente do Conselho de Administração, Jorge
Nunes, como “Personalidade do Ano”.
Também durante este exercício, a Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários
de Santo André deliberou a nomeação da Fundação como Associada Benemérita, o que muito nos
honrou.
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Órgãos Sociais
Triénio 2019-2021
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III. Órgãos Sociais (Triénio 2019-2021)
A estrutura orgânica da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul é composta por quatro Órgãos e
respetivos membros:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente
Jorge Nunes
Vogal
Cátia Alexandra Sobral da Silva Pereira
Vogal
José Maria Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA
Ana Luísa Costa Raposo Rosa

Presidente
Vogal
Vogal

CONSELHO FISCAL
Tiago de Sousa Marto Falcão e Silva
Francisco Miguel C. B. Lobo de Vasconcelos
Maria Filomena P.C. Peres Martins
CONSELHO CONSULTIVO
António Gamito Calado Pinela
Ana Maria Nogueira Garcia Rodrigues
Álvaro dos Santos Beijinha
António de Jesus Figueira Mendes
Marcelo David Coelho Guerreiro
António José Ventura Cesário
Luís Maria Venturinha de Vilhena
Luís Martins da Silva
Lília Maria Carlos Mendes
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Factos Relevantes
Ocorridos
Após o Termo
Factos Relevantes
Após
o Termo do
do Exercício
Exercício
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IV. Factos Relevantes Ocorridos Após o Termo do Exercício
Após o termo do exercício foi comunicado pela instituidora, Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul,
CRL. a atribuição do donativo correspondente ao ano de 2020, no valor de cem mil euros.
Assinala-se ainda, com determinante impacto na atividade da Fundação, o encerramento das suas
instalações no dia 14 de março e adiamento da maioria das atividades planeadas para o ano de 2020,
sem data para a retoma da normalidade, no seguimento da declaração de Pandemia “COVID-19”. No
dia 18 de março de 2020, foi decretado o estado de emergência em Portugal, através do Decreto do
Presidente da República n.º 14-A/2020, que determinou a aplicação de medidas extraordinárias e de
caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de
circulação e às liberdades económicas.
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Evolução Previsível
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V. Evolução Previsível
A evolução da situação pandémica em que se encontra o País condicionará, integralmente, a
atividade da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul no ano de 2020.
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Proposta de Aplicação
de Resultados
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VI. Proposta de Aplicação de Resultados
O Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, propõe que o resultado líquido
do exercício que ascendeu a € 79.237,83 negativos, seja transferido para a rubrica de Resultados
Transitados.
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Nota de Agradecimento
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VII. Nota de Agradecimento
O Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul deixa uma nota de profundo
agradecimento:
Ao Município de Santiago do Cacém, na pessoa do Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Dr. Álvaro Beijinha, pelo voto de confiança e por ter acreditado no resultado final do projeto
ambicionado e no seu contributo para a Comunidade.
Á sua instituidora Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul que por via do donativo anual torna
possível a concretização dos objetivos e finalidades da Fundação.
A toda a equipa que constitui os Órgãos Sociais da Fundação, que por congregar elementos
dos mais variados quadrantes da Sociedade, contribui de forma inequívoca para o
desenvolvimento da sua atividade.
A toda a equipa que tornou possível a obra de Requalificação do Edifício Sede, em especial ao
Arquiteto Francisco Lobo de Vasconcellos, ao Engenheiro Diogo Dias, à Empresa de
Construção Civil ‘Vínculo Original’ e à sua competente e dedicada equipa.
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Contas
Página 20 de 29

Relatório de Gestão e Contas - 2019

VIII. Apresentação das Contas
Balanço
Em 31 de Dezembro de 2019

Rúbricas

31-12-2019

31-12-2018

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

559.869,70
2.300,10
562.169,80

197.796,67
0,00
197.796,67

Total do ativo

2.480,18
-6.200,46
160.969,41
157.249,13
719.418,93

0,00
212.387,13
212.387,13
410.183,80

Total dos fundos patrimoniais

-2.019,61
800.000,00
797.980,39
-79.237,83
718.742,56

400.000,00
400.000,00
-2.019,61
397.980,39

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo

337,94
338,43
676,37
676,37
719.418,93

12.203,41
0,00
12.203,41
12.203,41
410.183,80

Ativo corrente
Créditos a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos patrimoniais
Resultados transitados
Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período
Passivo
Passivo não corrente

Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
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Demonstração dos Resultados por Naturezas
Em 31 de Dezembro de 2019

Rendimentos e Gastos

31-12-2019

31-12-2018

Fornecimentos e serviços externos
Gastos com pessoal
Outros gastos
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

-27.669,49
-5.504,16
-43.335,54
-76.509,19

-772,39
-1.247,22
-2.019,61

Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-2.728,64
-79.237,83

-2.019,61

Resultado antes de impostos

-79.237,83

-2.019,61

Resultado líquido do período

-79.237,83

-2.019,61
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IX. Anexo às Contas
Nota Introdutória
A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, adiante designada por Fundação, é uma pessoa coletiva de
direito privado, inscrita no Registo Nacional de Pessoas Coletivas com o número 514 909 188.
O ano de 2019 assumiu-se como marcante, registando o início efetivo da atividade da Fundação
Caixa Agrícola Costa Azul. Assinalou-se no dia 25 de julho de 2019, a inauguração oficial e abertura
ao público da sua Sede, num edifício histórico e emblemático, que integra o património edificado do
Município de Santiago do Cacém.

Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Financeiras anexas foram elaboradas de acordo com as normas que compõem o
regime de normalização contabilística para as entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), o qual
se integra o sistema de Normalização Contabilística (SNC).

Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das Demonstrações Financeiras anexas,
são as seguintes:

a) Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das
operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Fundação, mantidos de acordo com as
Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRFESNL) em vigor à data da elaboração das Demonstrações Financeiras.

b) Ativos Fixos Tangíveis
Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, o qual inclui o custo de compra,
quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na
localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.
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As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo
método de linha direta.
São utilizadas as taxas definidas no DL 25/2009 de 14 de setembro, que se consideram representar
satisfatoriamente a vida útil estimada dos bens, tendo-se utilizado o regime de duodécimos.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se
encontra na tabela abaixo:
Classe de bens

Anos

Computadores

3

Equipamento básico

5

Aparelhos Telemóveis

5

Televisores

7

Mobiliário

8

Os ativos fixos tangíveis a 31 de dezembro de 2019, totalizam o valor de € 559 869,70. Este
montante refere-se maioritariamente a investimentos em curso decorrentes das obras de
reabilitação no edifício dos Antigos Municipais, cedido através de Contrato de Comodato pela
Câmara Municipal de Santiago do Cacém, no dia 13 de julho de 2017, por um período inicial de 25
anos.

c) Ativos Fixos Intangíveis
À semelhança dos Ativos Tangíveis, os Ativos Intangíveis encontram-se registados ao custo de
aquisição, deduzido das amortizações.
As taxas de depreciação utilizadas nos Ativos Intangíveis são as seguintes:
Classe de bens
Programas de Computador

Anos
3

Os Ativos Fixos Intangíveis totalizam € 2.300,10 em 31 de dezembro de 2019.
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d) Créditos a Receber
Os Créditos a receber totalizam € 2.480,18 e correspondem a adiantamentos do total do apoio
aprovado e a comparticipar pelo IEFP, aquando do início do Estágio Profissional concedido.

e) Caixa e Depósitos Bancários
Os montantes incluídos na rúbrica de caixa e depósitos bancários correspondem aos valores em
Depósitos à Ordem, vencíveis de imediato e que possam ser facilmente mobilizáveis com risco
insignificante de alteração de valor.
A 31 de dezembro de 2019, a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul apresenta um saldo bancário no
montante de € 160.969.41.
f) Ajustamento/Outras Variações Nos Fundos Patrimoniais
A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul teve, no ano de 2019, uma dotação anual de quatrocentos
mil euros da sua única instituidora, a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL.

g) Fornecedores
Os saldos de fornecedores são registados pelo seu valor nominal, na medida em que se tratam de
valores a pagar a curto prazo, pelo que o impacto que resulta da aplicação do custo amortizado é
imaterial.
A conta de fornecedores apresenta a 31 de dezembro de 2019 um saldo de € 337,94.

h) Fornecimentos e Serviços Externos
A rúbrica de fornecimentos e serviços externos totaliza um saldo de € 27.669,49, sendo o gasto com
maior peso, os trabalhos especializados, conforme se pode verificar no quadro seguinte:
Descrição da despesa

Valor

Trabalhos especializados

12.265,57

Publicidade e propaganda

8.669,15

Conservação e reparação

950,00

Outros serviços especializados

385,35
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Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

52,02

Material de escritório

336,63

Outros materiais

316,78

Eletricidade
Água

1.762,57
754,95

Deslocações e estadas

65,00

Comunicação

17,31

Seguros
Limpeza, higiene e conforto

1.247,25
812,71

Outros serviços

34,20

i) Gastos com Pessoal
A Fundação promoveu a oferta de um Estágio Profissional comparticipado pelo IEFP, com a
duração de 9 meses. O Estágio foi concedido a uma recém-licenciada em Marketing, Publicidade
e Relações Públicas com o objetivo de ajudar na divulgação e promoção das variadas atividades
da Fundação.
O Estágio teve início a 15 de julho de 2019 e os Gastos com Pessoal até 31 de dezembro de
2019 totalizaram os € 5.504,16.

j) Outros Gastos
Os Outros Gastos ascendem os € 43.335,54 e referem-se maioritariamente a:
Descrição da Despesa
Donativos

Valor
39.241,22

Quotizações

500,00

Exposição “Out of time” de Jackie Catarino

432,85

Bolsas de estudo

3.000,00
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Santiago do Cacém, 31 de março de 2020

O Contabilista Certificado
Ana Luísa Costa Raposo Rosa
CC nº 74373

O Conselho de Administração

Jorge Nunes

Cátia Alexandra Sobral da Silva Pereira

José Maria Rodrigues
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