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relatório de actividades e contas 2006
projectos inovadores de revitalização do mundo rural em Abrantes, Constância e Sardoal

sob o mote
“EXPERIMENTANDO NOVOS CAMINHOS”
em 2006, a actuação da TAGUS estruturou-se essencialmente em torno do Programa de Iniciativa Comunitária LEADER +, quer na sua
vertente de gestão, quer – e essencialmente - na sua vertente de dinamização e reforço das competências do território do Ribatejo
Interior.
Atendendo às especificidades económicas, o ano não foi muito dinâmico na execução financeira do Programa, embora se tenha registado
um ligeiro acréscimo, mas que poderia ser bastante mais substancial pois estamos a concluir o processo, já com uma grande faixa de
montante aprovado que deverá ser executado.
Mas se em termos financeiros o ano não tenha sido muito activo, na perspectiva da TAGUS na sua lógica de promoção de investimentos
inovadores, foi durante o presente ano que se deram os passos essenciais para a consolidação do projecto de interligação entre os três
municípios com um sistema de informação turística e um circuito turístico no centro histórico. No entanto, este processo arrastou-se
significativamente no tempo, decorrente das dificuldades negociais que a PT evidenciou.
Mas relevando-se as dificuldades, permanece o empenhamento e a vontade em promover projectos inovadores de revitalização do mundo
rural em Abrantes, Constância e Sardoal.
E foram estes os principais desafios do ano de 2006, mas passamos a abordar de forma mais sistematizada a actividade da TAGUS durante
este período.se
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Programa de Iniciativa Comunitária LEADER +
O ano de 2006 foi um ano de relativa calma na execução do LEADER +, pois apesar de inicialmente se prever que seria o ano de
encerramento do Programa, foram dadas novas orientações por parte da Gestão Nacional para que a data de aprovação de novos
projectos de investimento se prolongasse para o final do mês de Setembro de 2007, facto que condicionou bastante a força que seria
necessário imprimir na gestão local do programa.
Durante o presente ano, na TAGUS e referente ao Programa LEADER+ registaram-se os seguintes movimentos financeiros:
Valor recebido do LEADER +
Pedidos de pagamento efectuados
Intenções de Investimento analisadas
Intenções aprovadas

3
22 FIC:
17 FIC:

354.414,00 €
514.555,04 €
899.788,00 €
622.429,00 €

Desde o lançamento da Iniciativa Comunitária para o território a direcção já apreciou até ao momento 152 intenções de investimento,
quantidade já superior à totalidade dos Projectos aprovados no decurso da aplicação integral da anterior iniciativa comunitária LEADER II,
que totalizam cerca de oito milhões e oitocentos e quarenta mil euros de investimento potencial, dos quais se comprometeram já cerca
de 51% com a apreciação positiva de um conjunto de intenções de investimento muito diversificadas, correspondendo na globalidade a
cerca de 95% do orçamento do Programa disponível para o território do Ribatejo Interior.

FIC:
CANDIDATURAS aprovadas:
Investimento realizado:

actual
total
disp. 2007
8.661.618,00€
3.985.404,00€
4.612.405.00€
627.001,00€
3.174.634,08 €
1.437.771,00€

Para garantir uma correcta e eficaz gestão do Programa, a Direcção na sua reunião ocorrida a 6 de Dezembro de 2006 deliberou não
apreciar mais intenções de candidatura, até ao final do mês de Maio de 2007, permitindo assim reunir um conjunto de projectos sobre os
quais possa formalizar a melhor opção quanto à aplicação dos restantes 627 mil euros, aprovando assim até ao limite novos projectos.
A título de medida de gestão, a Direcção deliberou ainda iniciar o processo de avaliação do que tem sido o processo de decisão, a sua
adequação à estratégia e os resultados obtidos nos dois períodos de programação da iniciativa comunitária para o desenvolvimento rural
que tem tido responsabilidade de gestão, tendo para o efeito aceite o trabalho voluntarioso de um aluno do Instituto Politécnico de
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Tomar do curso de planeamento regional, o qual em articulação com a equipa irá realizar um processo de avaliação interno e de
entrevistas aos promotores, para culminar o processo com um momento de discussão e conclusão.
Não sendo uma conclusão acertiva quanto ao sustento científico para a poder afirmar, mas constata-se uma grande retracção no esforço
de investimento por parte dos promotores quer ao nível da manifestação de intenção, quer depois na formalização dessa mesma
candidatura e consequente arranque nos investimentos.
Em geral podemos referir que a execução material e financeira do PDL está a ser muito satisfatória e marcada essencialmente pela
aprovação de projectos que imbuídos no espírito do LEADER.
No Decurso do período programático acumulado até à data do presente relatório, deram entrada na TAGUS – Ribatejo Interior, 157
Intenções de Candidatura, com previsões de investimento no valor de 8.661. 618 €. Dessas intenções, apenas 90 receberam apreciação
positiva por parte da Direcção, encontrando-se algumas ainda em fase de preparação da Candidatura por parte do promotor.
De relevar que essas 90 Candidaturas, num valor global de 3.985.404,10 €, representam cerca de 86% do Programado para o PDL do
Ribatejo Interior o que nos permite encarar o próximo momento de encerramento com alguma clarividência e sustentação, pois a medida
de suporte à Actividade Económica já se encontraria totalmente comprometida, não tivessem sido os reforços atribuídos através da
reserva de eficiência canalizados pela TAGUS.
Os projectos aprovados e contratados representam um investimento total de 3.985.404,10 €, com comparticipações previstas de
2.315.746,79 € e 454.608,64 €, FEOGA e MADRP respectivamente.
Relativamente à Execução do PDL por Medidas e Submedidas em 31 de Dezembro de 2006, podemos fazer dois tipos de avaliação. A
avaliação em termos de taxa de aprovação e de taxa de execução propriamente dita.
No que respeita à aprovação de projectos no âmbito do PDL obtivemos uma taxa de aprovação de 86% relativamente ao programado
global no PDL do PIC LEADER+, e quanto aos montantes anuais programados até à data do relatório, registamos uma taxa de aprovação de
idêntica de 86%, pois afinal de contas atingimos o pleno de programação.
Actualmente, por medida podemos realizar a seguinte constatação quanto à aprovação. Medida 1 – Acções Materiais: 78% de aprovação e
62% de realização; Medida 2 – Acções Imateriais: 97% de aprovação e 74% de realização e Medida 4 – Despesas de Funcionamento do GAL
100% de montante aprovado, mas realizado a 15%. De salientar que, os projectos aprovados na Medida 4, tendo sido aprovados pelo seu
valor global, mas em termos de execução o valor será repartido plurianualmente até 2008.
No âmbito do Vector 2 do Programa LEADER+, foram aprovados dois projectos de cooperação, um primeiro relacionado com a qualificação
do turismo activo em conjunto com mais 20 associações similares procurando responder a um sector estratégico para o território e numa
óptica territorial de maior proximidade, em cooperação com a ADIRN e a CHARNECA RIBATEJANA, com o objectivo de, englobando uma
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parceria mais vasta, promover a realização de um concurso internacional de ideias para a dinamização das margens do Rio no Médio Tejo,
procurando encontrar rumos futuros para a articulação entre as duas ancoragens estratégicas que o programa VALTEJO financiou na
Região e que importa dinamizar na sua articulação conjunta.



WORLDADVENTURE – qualificar o turismo activo
Concurso Internacional de Ideias para a Dinamização do Rio nas margens do Médio Tejo

10.000,00 €
50.000,00€

Á data do presente relatório, todos os elementos documentais associados quer essencialmente ao nível da Candidatura, mas também dos
pedidos de pagamento, foram alvo de acções de controlo documental à totalidade dos Projectos até então apresentados.
Em geral podemos referir que a execução material e financeira do PDL apesar do arranque tardio, pelas razões já referidas, foi muito
satisfatória e marcada essencialmente pela aprovação de projectos, embora a execução actual esteja perto do 70%.
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De responsabilidade directa da TAGUS, no âmbito de cada uma das estruturas operativas foram desenvolvidas as seguintes actividades:

mkTAGUS
inSITU – sistema de informação turística

A exigência do visitante é cada vez maior, procurando em cada destino novas experiências. Cabe assim aos territórios responder, indo ao
encontro com fórmulas enriquecedoras de promover, valorizar e preservar todo o seu património.
Com o objectivo de criar um sistema local de informação turística capaz de responder à necessária proximidade aos visitantes que se
deslocam em pequenos grupos e para os quais não é sempre possível disponibilizar um guia turístico e dispor dos diversos espaços de
visita abertos e acessíveis, a TAGUS, desenvolveu uma identidade comum que se estrutura, organiza e promove em torno da marca e
conceito inSITU, com o objectivo de procurar responder a este desafio.
Para tal estruturou-se um conjunto de novos projectos de revitalização do mundo rural promovidos pela TAGUS promovidos em parceria
com os três municípios, que conta com o suporte financeiro da Iniciativa Comunitária para o Desenvolvimento Rural, LEADER+, destinados
ao território do Ribatejo Interior nos Concelhos de Abrantes, Constância e Sardoal.
Com esta marca global e a necessidade de tratamento individualizado a cada percurso concelhio no território, surge o projecto de criação
dos circuitos específicos para cada Centro Histórico, individualizado nos conteúdos, mas também nos equipamentos que lhe são inerentes,
cabendo à TAGUS o papel de com a marca inSITU lhe conferir um carácter unificador capaz de valorizar sinergias e potenciar o efeito de
comunicação, essencial no sector turístico.
É nesse sentido que surge o inSITU, uma marca global de informação turística de proximidade e apoio ao visitante, suportado na
utilização de novas tecnologias da informação.
Os centros históricos de Abrantes, Constância e Sardoal, tornar-se-ão autênticos museus ao ar livre, sempre disponíveis no contacto com o
visitante que terá a oportunidade de conhecer e sentir os monumentos, espaços e acontecimentos da cultura local, apresentados por
descrições, imagens e recreações de ambientes sonoros.
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5 AQUAPAPER de Abrantes – desafio pt PRIME
Procurando encontrar formas inovadoras de divulgar as potencialidades e recursos do território, na albufeira do
Castelo de Bode organizou-se nova edição do aquaPAPER de Abrantes, com a participação essencialmente de
equipas de fora do território e muito em particular da região de Lisboa, concretizando assim o objectivo de dar a
conhecer o território, tendo este ano sido a edição com maior sucesso no numero de participantes.

Bem como a 5.ª edição do adventure PAPER - Sardoal 2006 mais uma vez integrado nas Festas
do Concelho, o êxito do ano anterior foi confirmado pelos muitos participantes que integraram
as equipas provenientes na sua grande maioria da região de Lisboa e do Concelho.

Acções diversas e promoção
A mkTAGUS no ano de 2006 procurou dinamizar e através das suas iniciativas promover o território de Intervenção da TAGUS, a sua
população e os seus agentes económicos. Com a organização e estruturação de diversos pacotes turísticos que foram colocados em
destaque no espaço de promoção e dinamização turística em Campo de Ourique Lisboa.
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arquiTAGUS – atelier do Património Rural
No âmbito da arquiTAGUS foi possível evoluir para um projecto de cooperação entre os territórios
vizinhos que se estruturam em torno das duas ancoragens estratégicas a norte da região do Vale do
Tejo, fruto do trabalho de reflexão e articulação da parceria que envolvia o trabalho em torno do
Plano de Intervenção em Espaço Rural, deu-se o passo para um projecto mais abrangente e
ambicioso, com o objectivo de lançar um concurso de ideias para equipas multidisciplinares para
apresentação de ideias para a dinamização do rio nas margens do Médio Tejo entre o Parque
Almourol e o Aquapólis de Abrantes. Nesse sentido estruturou-se a ideia que foi apresentada e
assinado o acorde parceria mais vasto no dia 30 de Junho em Abrantes, durante o 2.º encontro
ibérico do vale do Tejo, culminando a primeira fase do processo com o lançamento do concurso no
inicio de Novembro no Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha.
No âmbito das suas competências na área patrimonial e de imagem, fez igualmente parte da equipa que iniciou um processo altamente
inovador de instalação de um sistema intermunicipal de informação turística, para apoio ao visitante numa base de proximidade,
utilizando o recurso às novas tecnologias multimédia e de comunicação para desenvolver uma identidade comum para o conjunto dos
projectos que integrarão o projecto inSITU – informação Turística, para cada um dos concelhos da zona de intervenção.
Com o objectivo de estruturar um plano de acção integrando o desenvolvimento de diversos pontos estratégico do concelho de Mação,
desenvolveu-se igualmente um documento estruturador de uma linha de acção em torno das diversas perspectivas com que se podem
encarar os diferentes tipos de moinhos de que o concelho dispõe.

Promoção e Dinamização dos Produtos Locais
III Feira Nacional do Fumeiro
Numa parceria com o município de Sardoal, de novo no espaço dos Bombeiros de Sardoal realizou-se a terceira
edição do evento com um sucesso enorme, em termos adesão do público do concelho, mas também de fora do
território, pelo que se o evento se revelou um excelente elemento dinamizador do concelho de Sardoal. O
evento foi inaugurado pelo Senhor Director Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste.
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5ª Feira Nacional de Doçaria Tradicional
Procurando responder às expectativas do município e dos próprios expositores com o objectivo
de dinamizar o Centro Urbano da Cidade de Abrantes, foi identificado um novo espaço agora
coberto que a partir da iniciativa passou a ficar à disposição da Cidade e das suas entidades,
nomeadamente as instalações da antiga rodoviária, na Rua Nossa Sr.ª da Conceição, com um
importante trabalho de fundo na sua limpeza e decoração, na qual se salienta o importante
contributo que o nosso associado STI pode proporcionar. Por outro lado, na 5.ª edição da Feira
Nacional de Doçaria Tradicional foi igualmente experimentada uma nova data de realização, associando o evento ao dia de todos os
santos, o tradicional dia de bolinhos, permitindo assim também afastar as críticas quanto aos resultados que os dias quentes de Verão
poderiam infligir nos doces com ovos que são a grande maioria.
Em simultâneo organizou-se a 2.º oficina de Doçaria Tradicional, este ano sobre as broas de mel e noz, onde com a colaboração da
Associação foi possível no edifício da Assembleia de Abrantes receber cerca de um milhar de alunos do preparatório e 1.º ciclo do
Concelho para realizar a sua própria broa tradicional.
Ainda com a colaboração da DELTA cafés e da nossa associada STI foi possível proceder à edição da Banda Desenhada O Palhinhas, uma
história da Palha de Abrantes, que foi distribuída no evento e a todas as crianças de pré e primeiro ciclo da Região.
Espaço PORTUGAL RURAL
Integrado nas iniciativas promocionais das “Quintas de Baco” promovidas pelo espaço PORTUGAL
RURAL a TAGUS acompanhou o enólogo do Casal da Coelheira, que realizou no decurso do mês de
Dezembro a apresentação e prova dos seus produtos para os clientes, consumidores e individualidades
presentes, nomeadamente a equipa nacional de gestão do Programa LEADER+.
Ainda no âmbito da dinâmica de promoção dos produtos locais, estabeleceu-se uma parceria com os
produtores de vinho e posteriormente também os de azeite, para dinamizar diversas iniciativas
promocionais nas quais a TAGUS ou os próprios produtores puderam dar a conhecer e promover os seus
produtos, nomeadamente através de iniciativas no decurso da acção “Verão Animação” no Parque Urbano de São Lourenço ou no próprio
espaço da loja PORTUGAL RURAL. Ainda com os produtores de vinho, com o objectivo de validar a qualidade dos produtos locais do
território, em parceria de novo com os produtores de Vinho dinamizou-se um conjunto de iniciativas promocionais, com o envio de vinhos
a concursos internacionais de reconhecido gabarito, tendo-se registado grande sucesso nos prémios obtidos. Igualmente se tentou
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dinamizar um curso de provadores de vinho, para os estabelecimentos de restauração, mas atendendo à disponibilidade fraca dos
potenciais interessados a iniciativa viu a sua concretização adiada.
Por outro lado, pode estar presente e a representar os produtos do Ribatejo Interior em São Pedro do Sul, convidada pela Confraria
Gastronómica do Ribatejo, razão pela qual se estabeleceu um laço de trabalho, tendo a confraria dinamizado já no final do ano a sua
reunião Magna em Abrantes, articulada com a Feira de Doçaria Tradicional e a TAGUS foi honrada com o título de confrade de mérito da
Confraria do Ribatejo.

infanTAGUS – atl de actividades eco-rurais
O projecto Pequeno Lavrador foi lançado, na Escola António Torrado, em parceria com a
Câmara Municipal de Abrantes, a Associação de Pais e o Agrupamento Escolar, tendo-se
revelado uma iniciativa com bastante interesse. O número de crianças cresceu face aos anos
anteriores, estando actualmente a frequentar cerca de 82 crianças distribuídas por três
turmas.
Foram inúmeras as actividades e grande o grau de adesão e manifestação de interesse por
parte da comunidade escolar. Com este projecto consolidou-se uma nova secção na TAGUS
com a contratação de três monitoras a tempo inteiro, podendo assim evoluir o processo até à
criação de 4 postos de trabalho.
Foi ainda aberta a possibilidade de o projecto se estender a outros atl’s do território.

REDE SOCIAL do Concelho de Abrantes
No presente ano a TAGUS embora mantendo a sua participação na Rede Social, deixou de participar no Núcleo Executivo da Rede Social do Concelho de
Abrantes uma vez que a sua represente deixou de colaborar na TAGUS diminuindo-se assim a capacidade participativa da associação.
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MINHA TERRA – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolvimento Local

Enquanto entidade representante das Associações do Ribatejo e Oeste, na Direcção da Federação, a TAGUS acompanhou os trabalhos de
forma regular e mostrou-se particularmente activa na defesa dos interesses que a Minha Terra representa junto dos Órgãos de soberania
com que se contactou. A TAGUS continua a ser a representante das entidades do Ribatejo e Oeste na Direcção da Federação, com a pasta
de Vice Presidente da Direcção e suplente no CES – Conselho Económico e Social em representação da agricultura familiar e Mundo Rural.

ProRegiões – Promoção das Regiões, Lda.
A TAGUS manteve ao longo do ano o seu interesse para nesse espaço dinamizar e
estimular a comercialização dos produtos locais de qualidade que se produzem no
território.
No âmbito das quintas de Baco a TAGUS participou nas semanas promovidas com a
presença de produtos e ou produtores locais do Ribatejo Interior.
No âmbito da cooperação a TAGUS é chefe de fila do projecto espaço | PORTUGAL RURAL
que visa, conjuntamente com outras oito associações a criação de um espaço comum em
Lisboa para promoção dos produtos e produtores dos seus territórios.
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INOVARTEJO – agência de desenvolvimento regional sa
No presente ano de 2006, a TAGUS através do seu representante esteve presente nos actos para que foi convocada, estando-se neste momento
a aguardar que se conclua o processo judicial para que se possa dar por concluído o percurso desta entidade e se extinga.

Comissão de Acompanhamento do PORLVT
Enquanto entidade representante das Associações de Desenvolvimento na Comissão de Acompanhamento do PORLVT, a TAGUS participou
regularmente nos trabalhos da Comissão, através do seu representante.

Funcionamento
No desenvolver da sua actividade normal, enquanto ADL, a TAGUS participou em todas as actividades para as quais foi convocada pela
Comissão Nacional ou convidada a participar.
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Contas de 2006
Ver notas e documentos anexos.

Contas referentes à actividade desenvolvida no decurso do ano de 2006,

512.057,64 €
487.411,75 €

proveitos
custos

resultados líquidos: 24.645,89 €
Reunião n.º 123, realizada a 20 de Abril de 2007
A Direcção,
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RELATÓRIO DE GESTÃO 2006
As Actividades e os Programas

No ano de 2006, a TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior desenvolveu várias actividades, enquanto entidade
gestora do Programa de Iniciativa Comunitária LEADER+ (Vector 1 e Vector 2), e também como promotora ou parceira de projectos.
A colaboração da TAGUS em alguns eventos, mesmo sem terem sido comparticipados, gerou alguma contrapartida financeira, nomeadamente, a IV
Edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional.
Graças a algumas entidades, que disponibilizaram apoios, tornou-se possível executar o plano de actividades de 2006, entre elas, “Manuel Rui Azinhais
Nabeiro Lda.”, “Portugal Telecom S.A.”, “Marques e Paulos Lda”, “Ara Abrantes Lda.”, “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo” etc.
Em projectos como: a III Edição da Feira Nacional do Fumeiro Queijo e Pão (em parceria com a Câmara Municipal de Sardoal), o III Festival Hípico de
Sardoal (sendo a Associação Recreativa da Presa a entidade responsável), a Prova Internacional de TREC (realizada no Centro Hípico de Santa Barbara),
o Encontro Internacional de Bandas (iniciativa da Câmara Municipal de Constância), o II Encontro do Tejo Ibérico (em parceria com a Câmara Municipal
Abrantes), foi solicitado um apoio financeiro às entidades envolvidas, visto que o PIC LEADER+ não comparticipou a 100% os mesmos.
Enquanto entidade prestadora de serviços, foi ao nível da arquiTAGUS e do infaTAGUS que a TAGUS interviu. No primeiro caso, a arquiTAGUS – Atelier
do Património Rural (actividade produtiva) não efectuou nenhuma prestação de serviços, daí o seu saldo negativo, no valor de 529,08€.
No segundo caso, a infanTAGUS sofreu um decréscimo da sua receita na ordem dos 15%, nomeadamente nas inscrições de crianças (de 49.995,89€ em
2005, para 42.289,83€ em 2006) resultado das recentes alterações do Ministério da Educação. Estas alterações traduzem-se em novas actividades
extracurriculares para as turmas do 1.º ciclo (2 das 3 turmas do ATL “ O Pequeno Lavrador da António Torrado”), que diariamente ocupam as crianças
das 15:00h às 17:30h.
Por um lado, com este novos horários, algumas crianças deixaram de ter a necessidade de frequentar o ATL, por outro lado, apenas o frequentam das
17:30h às 19:00h. Como consequência disso, as mensalidades sofreram alterações passando de 65€ mensais para 30€ mensais.
Estas alterações no sistema educativo ocorreram no início de Novembro de 2006, pelo que se prevê que no ano de 2007, os resultados da actividade
produtiva do ATL sofram novas reduções.
De novo o ATL mereceu obras de remodelação, com vista à melhoria das condições físicas do seu espaço, tendo sido equipado com um sistema de
alarme, e ainda foi colocada uma estufa na horta pedagógica.
É muito importante salientar que o resultado do ATL é também positivo devido às candidaturas efectuadas no âmbito dos Programas Ocupacionais e
Estágio Profissionais do IEFP - Centro de Emprego de Abrantes, que permitiram a redução de custos em recursos humanos.
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As Despesas e as Receitas
No âmbito das actividades desenvolvidas no ano transacto, a TAGUS realizou despesas que ascenderam a 440.626,78€, das quais 128.966,48€ são
directamente reembolsáveis.
Procedeu à aquisição de Imobilizado no valor de 32.145,70€ repartido entre:
•
•
•
•
•

15.179,37€ investido na remodelação e no equipamento das instalações do ATL;
4.000,00€ na aquisição e colocação da estufa na horta pedagógica;
11.262,39€ nos elementos tangíveis diversos necessários ao bom funcionamento da Associação e ainda em todo o conjunto de equipamentos
(LCD, videoprojector, leitores de DVD e monitores TFT) que acompanham a nova exposição promocional da TAGUS.
856,94€ aplicados nos espaços de parceria do V2 (Espaço Portugal Rural e Espaço Promocional de Produtos Turísticos, em Lisboa);
847,00€ no equipamento básico necessário às feiras promocionais realizadas por esta Associação.

movimentando o valor total (custos + imobilizado) de 472.772,48€, substancialmente inferior aos 525.339,81€ de 2005, que apresentava 90.184,75€ de
investimento.
Conforme o anexo I – Mapa de Despesas e Receitas por Projecto é possível apurar os seguintes resultados por rubrica:
LEADER +
• Despesas por projectos co-financiados pelo PIC LEADER +(V1 e V2) – 294.512,34€.
• Receitas resultantes das verbas recebidas
comparticipação: FEOGA – 217.996,29€
MADRP – 43.456,74€
• Valor a assumir pela TAGUS: -33.059,32€
ACTIVIDADE PRODUTIVA
• Despesas não comparticipadas no âmbito do PIC LEADER+ -178.260,14€
• Receitas resultantes das actividades 227.176,58€
• Saldo positivo 48.916,44€
OUTROS PROVEITOS DA TAGUS
(embora estes valores não se encontrem na tabela do anexo, uma vez que não são directamente imputados aos projectos, servem apenas para fazer
face às despesas não comparticipadas pelo LEADER)
• Sócios – 15.900,00€ (+900,00€ proveitos diferidos)
• Proveitos e Ganhos Financeiros Diversos-1.452,68€
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•
•

Outros Proveitos e Ganhos Extraordinários – 7.402,41€€
Total: 25.655,09€

Os valores apresentados em receita não significam que tenham sido recebidos, mas sim facturados. (confrontar anexo clientes c/c arquiTAGUS, Outros
Devedores e Credores)
OUTROS CUSTOS DA TAGUS
• Provisões para riscos encargos (sócios) – 7.190,63€
• Custos e Perdas Financeiros Diversos-0,00€
• Custos e Perdas Extraordinários – 6.516,47€
• Total: 13.707,10€
(confrontar anexo V Provisões para Riscos e Encargos)
Desta análise é de referir, que os proveitos e ganhos extraordinários dizem respeito ao recebimento de donativos por parte de Entidades Privadas. Por
sua vez, os custos e perdas extraordinárias representam a entrega desses montantes às devidas entidades. O saldo positivo entre ambas as contas
refere-se a correcções dos exercícios anteriores, à restituição de impostos, etc.
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Imposto sobre o Rendimento do Exercício de 2006
Este ano, e porque a TAGUS,na sua vertente de prestação de serviços - arquiTAGUS e na infTAGUS - obteve um valor de facturação que gerou lucro,
esteve sujeito a IRC, como abaixo se pode verificar:
• arquiTAGUS : saldo negativo -529,08€
• ATL “ O Pequeno Lavrador da António Torrado”: saldo positivo +20.726,75€
• Lucro líquido da actividade produtiva:+ 20.197,67
O saldo positivo (significativo) do ATL é proveniente sobretudo de proveitos suplementares.
Fórmula geral: (Lucro da Actividade*25%IRC+Colecta *10%Derrama)
De acordo com o artigo 80º, Taxas do Capitulo IV, do código do IRC, as entidades que não exerçam actividades de natureza comercial, a título
principal, estão sujeitas a uma taxa de IRC de 20%.
Fórmula (Lucro da Actividade*20%IRC)
(20.197,67€*20%= 4.039,53€)
A TAGUS ao longo do ano de 2006 efectuou três pagamentos por conta, no valor total de 1.040,43€ (346,94€ cada), valor baseado no cálculo de IRC de
2005.
Assim, o valor de IRC a entregar ao estado, referente ao ano de 2006 é de 2.999,10€, respectivamente.
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Resultado do Exercício de 2006
O Resultado do Exercício é francamente positivo, apresentando o valor de 24.645,89€. Isto significa que os proveitos reconhecidos durante 2006 foram
substancialmente superiores aos custos, ainda que, os projectos no âmbito do PIC LEADER+ não tenham financiamento na sua totalidade.
A diferença de resultados líquidos verificada (32.892,4€ em 2005, para 24.645,89€ em 2006) resulta particularmente:
• do decréscimo das prestações de serviços das actividades produtivas (infanTAGUS e arquiTAGUS);
• do aumento do Imposto sobre Rendimentos Colectivos IRC;
• da criação de provisões para riscos e encargos.
Do somatório entre as contas de proveitos suplementares e proveitos e ganhos extraordinários (190.929,78€ em 2005, e 217.663,60€ em 2006) resulta
um saldo positivo, sinal evidente que a TAGUS continua a apostar fortemente em actividades que permitam a sua sustentabilidade financeira, isto é,
que não se cinge aos subsídios à exploração e à actividade.
(confrontar Anexo VII– Demonstração de Resultados).
Das variações entre 2005 e 2006, no anexo acima mencionado, evidencia-se na rubrica de proveitos os seguintes aspectos:
1) Das actividades produtivas da TAGUS, resultou um decréscimo de 15,41% nas prestações de serviços do ATL “ O Pequeno Lavrador da António
Torrado”, em virtude das alterações anteriormente referidas. Em relação à arquiTAGUS, no ano de 2006, não apresentou qualquer movimento
na sua actividade.
2) Os proveitos suplementares (que não fazem parte do objectivo principal da associação), que apresentam um crescimento substancial de 95,28%
referem-se a:
• reembolsos de despesas dos parceiros do V2 no valor de 8.478,96€€;
• parceria com o IEFP no valor de 11.566,49€;
• da comparticipação financeira da Câmara Municipal de Abrantes com o ATL no valor de 92.011,83€;
• 16.909,20€ em reembolsos diversos (Scalconsult, Agrupamento Escolas Abrantes Oeste, Promotores de projectos LEADER+, etc.).
Estes proveitos são em contrapartida de custos inicialmente assumidos pela TAGUS.
3) Subsídios à Actividade, provenientes do PIC LEADER+ com uma oscilação relativamente pequena comparativamente a 2005. Este saldo não
retrata directamente a execução de projectos no âmbito LEADER+, apenas reflecte o valor da comparticipação recebida dos mesmos, que em
muitos casos não é a 100%.
4) Proveitos e Ganhos Financeiros referem-se a juros bancários (no valor de 1.452,68€) e a quotas facturadas aos associados em 2006 (no valor de
16.800€).
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5) Proveitos e Ganhos Extraordinários, repartidos entre:
• apoios ao plano de actividades no valor de 54.470.50€;
• subsídios ao investimento no valor de 18.296,05€ (proveitos a reconhecer consoante as amortizações do exercício);
• inscrições em actividades promovidas pela TAGUS no valor de 8.615,00€ ;
• diversos no valor de 7.315,57€€ (dos quais 5.000,00€ dizem respeito a um donativo que não nos pertence e encontra-se reflectido nos
custos).

Em suma, o total das contas de proveitos, comparativamente ao ano de 2006 cresceu cerca de 2,55%.
Na rubrica de custos, embora com oscilações menos significativas, estas resultaram num crescimento substancialmente superior. Desta análise destacase:
6) O decréscimo da conta fornecimentos e serviços externos em 2,11%, reflexo da sua menor necessidade. As principais sub-contas foram:
• trabalhos especializados-65.089,67€ (dos quais, 52.182,22€ correspondem à Feira Fumeiro, mkTAGUS e Feira Doçaria);
•
publicidade e propaganda-40.981,42€ (dos quais, 25.933,37€ correspondem à Feira Fumeiro, mkTAGUS e Feira Doçaria);
•
despesas de representação-30.713,52€€ (dos quais, 17.924,12€ correspondem a iniciativas mkTAGUS);
•
diversos não especificados 82.220,90 (despesas assumidas nas diversas parcerias) .
(confrontar Anexo VII – Demonstração de Resultados).
7) A conta de impostos evidenciada na Demonstração de Resultados refere-se aos impostos de selo de contratos, de seguros diversos, de
movimentos bancários etc., bem como ao imposto municipal de imóveis dos novos espaços em Lisboa.
8) O aumento na conta de amortizações do exercício, em valores de investimento de imobilizado relativamente pequenos, deve-se às novas
instalações do ATL (obras, equipamento), em que o imobilizado encontra-se sujeito a uma taxa de amortização de 14,28% (o que representa 7
anos da duração do protocolo de parceria do projecto, em imobilizado com uma vida útil muito superior).
9) As Provisões do Exercício, em consonância com o princípio contabilístico da prudência. Estes movimentos servem para fazer face a eventuais
riscos, obtidos com quotas de associados que, quase de certeza não vão ser recebidas.
(confrotar anexo V Provisões para Riscos e Encargos c/ Sócios)
10) O pagamento das comissões da garantia bancária, os diversos encargos com as transferências bancárias, a emissão de livros de cheques, as
comissões de manutenção de contas, totaliza o valor global dos Custos e Perdas Financeiras (937,18€).
11) Custos e Perdas Extraordinárias no valor total de 6.516,47€ (5.750,00€ referem-se à restituição dos donativos, os restantes 766,47€ dizem
respeito a diversos não especificados).
O Resultado apurado deverá transitar para uma Conta de Reservas, para Cobertura de Resultados por deliberação da Assembleia-geral.
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A Situação de Tesouraria

Face aos compromissos gerados e assumidos, a situação de tesouraria da TAGUS, em 31 de Dezembro 2006, foi de 38.874,42€€, permitindo fazer face
aos assumidos, conforme se pode verificar pormenorizadamente no Anexo II - Orçamento de Tesouraria.
Neste quadro do anexo II, encontram-se os montantes em divida para com a TAGUS e a importância que os mesmos apresentam nas suas contas de
disponibilidade:
• Quotas-18.924,84€
• Clientes-21.015,67€
• LEADER + projectos internos-160.141,04€
• Outros Devedores Diversos-25.508,02€
•

Meios líquidos-161.303,09€

Principais montantes da TAGUS em divida para com outrem:
• Estado e Outros Entes Públicos-6.990,32€
• LEADER + Promotores-275.672,71€
• Fornecedores de imobilizado: 17.011,83€ (2.ª tranche do ATL)
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Análise de Contas do Balancete Geral Analítico
Conta Imposto sobre o Valor Acrescentado
Este valor engloba a diferença entre o IVA Liquidado e o IVA Dedutível do presente ano.
O saldo positivo de 22.337,54€ refere-se, mais uma vez às obras e equipamentos do ATL. Este valor de IVA, uma vez que não pode ser ressarcido
imediatamente, servirá para ajustar o IVA, a pagar trimestralmente ao estado.

Conta Sócios
- Quotas
O montante em dívida ascende a 18.924,83€, acumulados até 31 de Dezembro de 2006.
O montante de quotas regularizadas é de 10.619,13€€. Esta situação deve-se ao cumprimento por parte de alguns sócios, sobretudo, pela regularização
da dívida das Câmaras Municipais de Abrantes e Constância (os valores pagos e em dívida podem ser consultados no Anexo IV – Quotas).
Com a criação da conta de provisões para riscos e encargos a TAGUS fica salvaguardada relativamente a possíveis incertezas no recebimento de quotas.
Conta Devedores
Esta representa a conta corrente de compromissos assumidos com a TAGUS, no que se refere a inscrições nas iniciativas levadas a cabo, pela mesma,
nos apoios ao plano de actividades, quer ainda despesas pagas em representação de outrem. Assim, o saldo de 25.508,01€ reparte-se em:
• apoios ao plano de actividades e inscrições no montante de 2.180,00€;
• despesas com promotores de Projectos LEADER+ no montante de 142,08€;
• despesas assumidas pelos parceiros do v2, nos projectos P.05-“Espaço Portugal Rural”, P.09-“Concurso de Ideias para a Dinamização das
Margens do Rio no Médio Tejo” e P.10-“Qualificar o Turismo Activo” de 4.457,83€;
• dividas das Câmara Municipais no montante 17.265,94€;
• 1.279,16€ dizem respeito a um projecto designado – “Central de Compras.com” no âmbito do projecto EQUAL Acção III;
• 183,00€ referem-se a mensalidades do ATL em atraso.
Conta Devedores e Credores Diversos
Esta conta apresenta a conta corrente da TAGUS com os promotores e com os programas.
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Conta Acréscimos de Proveitos
PIC LEADER+
A nova política de transferências comunitárias e de orçamento de estado prevê um atraso no pagamento dos pedidos de reembolso. Nas
comparticipações FEOGA esse atraso anda na ordem dos quatro a cinco meses. No que diz respeito à verba MADRP, o último reembolso recebido data
de 31 Janeiro 2006.
O desfasamento entre a realização da despesa e a vinda da respectiva receita encontra-se reproduzido no Balanço – Anexo VIII.
TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior
O valor de 35.960,39€ de acréscimos de proveitos apresentados no balancete dizem respeito a proveitos a reconhecer no próprio exercício que ainda
não têm documento vinculativo. Estes proveitos dizem respeito à segunda tranche da comparticipação financeira da Câmara Municipal de Abrantes na
III Edição da Feira Nacional de Doçaria Tradicional, ao reembolso de despesas por parte da Câmara Municipal de Constância no Encontro Internacional
de Bandas e ao pagamento da segunda parte das obras do ATL por parte da Câmara Municipal de Abrantes. Estas actividades representaram custos em
2006 e, seria totalmente errado, não reflectir o proveito das mesmas no ano a que dizem respeito.
Conta Investimentos Financeiros
Esta conta não sofreu movimentos em 2006. Assim desta consta os capitais da Pró Regiões (no valor de 4.000€), da Agência de Desenvolvimento Rural
(no valor de 6.250,00€) e ainda do investimento efectuado em 2005 na Agência de Desenvolvimento Regional Inovartejo( no valor de 21.640,41€aplicação das contribuições transferidas, pelas Câmaras Municipais de Abrantes, Constância e Sardoal).
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Considerações Finais
Destas considerações pretende-se que sejam tomadas decisões relativamente às mesmas, quer pela sua pertinência quer pela transparência e
relevância das contas de Balanço e de Resultados:
1) Como é possível verificar no Anexo IV – Quotas, é relevante efectuar o perdão da dívida ao seguinte associado:
• Cooperativa Abrantejo – 597,84€
2) Pretende-se também que, a Cooperativa Agrícola Abrantejo e ACPCAR- Associação dos Criadores de Cavalos, que já se encontram extintas, sejam
informadas através de ofício, que deixaram de ser associados desta Entidade.
3) Relacionado ainda com os Sócios verifica-se, que o incumprimento de alguns associados ultrapassa os dois anos, tendo os mesmos sido alertados
anualmente para a sua regularização, entre eles: a Associação Comercial, a Abranflor - Gestão de Espaços Verdes o Centro Agrícola de Tramagal e o
Mendes Transportes e Construções;
4) Com a Associação Empresarial – NERSANT, subsiste o problema de acerto de contas deliberado em reunião de direcção da TAGUS que se arrasta há
anos e que o NERSANT, apesar de muitas diligências não procedeu ainda aos trâmites necessários;
4) Com o Gabinete de Advogados J.C. Rufino as quotas serão liquidadas através da contrapartida de prestação de serviços.
A Técnica da TAGUS

Maria da Conceição Fernandes Pereira
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PROPOSTA DA DIRECÇÃO

A Direcção da TAGUS, em sua reunião de 20 de Abril de 2007, analisou os documentos de Prestação de Contas referente ao ano de 2006 e
face ao resultado positivo de 24.645,89€ (Vinte e quatro mil, seiscentos e quarenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos) propõe que
esse valor seja transferido para a Conta de Reservas – Cobertura de Resultados.

Abrantes, 20 de Abril 2006

A Direcção
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ANEXO - Despesas e Receitas por Projecto
MAPA DE DESPESAS E RECEITAS POR PROJECTO do período de Janeiro a Dezembro de 2006
Designação do Projecto

Custos

Imobilizado

Total Projecto (a)

FEOGA

MADRP

Comparticipado

TAGUS

Outr. Proveitos (b)

(a)-(b)

LEADER+ Vector 1
P010-Promoção Produtos Locais

19.338,50 €

847,00 €

20.185,50 €

15.139,13 €

1.513,91 €

16.653,04 €

3.532,46 €

P137-III Feira Fumeiro

33.846,39 €

-

€

33.846,39 €

25.384,79 €

2.538,48 €

27.923,27 €

5.923,12 €

267,89 €

-

€

267,89 €

200,92 €

33,49 €

234,40 €

33,49 €

8.030,61 €

4.000,00 €

12.030,61 €

9.022,96 €

1.503,83 €

10.526,78 €

1.503,83 €

-

15.179,37 €

15.179,37 €

11.384,53 €

11.384,53 €

3.794,84 €
431,95 €

P100-ATL Pequeno Lavrador
P101-InfanTAGUS Suporte à Rede
P.127 Novas Instalações ATL
P009-arquiTAGUS Atelier Património

€

3.839,57 €

P.013 arquiTAGUS - Projectos Arquitectura
P052-mkTAGUS

64.167,18 €

P001-ETL Recursos Humanos

84.406,04 €

P002-ETL Informação e Divulgação
P003-ETL Sistema Informação
P004-ETL Equipamento
P005-ETL Outras Desp. Funcionamento

3.593,70 €
145,20 €
-

€

24.494,79 €

-

€

3.839,57 €

2.687,70 €

719,92 €

3.407,62 €

-

€

-

-

€

-

€

-

-

€

64.167,18 €

48.125,39 €

-

€

48.125,39 €

84.406,04 €

63.304,53 €

21.101,51 €

84.406,04 €

-

€

-

€

3.593,70 €

2.695,28 €

898,43 €

3.593,70 €

-

€

-

€

145,20 €

108,90 €

36,30 €

145,20 €

-

€

11.262,39 €

11.262,39 €

8.446,79 €

2.815,60 €

11.262,39 €

-

€

24.494,79 €

18.371,09 €

6.123,70 €

24.494,79 €

-

-

LEADER+ Vector 2
P04-Sementes do Futuro
P05-Espaço Portugal Rural

€
-

1.072,84 €

-

€

€

-

€

€

1.072,84 €

€

-

615,27 €

-

€

16.041,80 €

€

€
-

€

331,29 €

946,57 €

126,27 €

870,73 €

399,04 €

1.269,77 €

728,21 €

392,10 €

1.120,32 €

149,45 €

P06-Espaço Prom. Prod. Turísticos

2.851,10 €

457,90 €

3.309,00 €

1.897,71 €

1.021,82 €

2.919,53 €

389,47 €

P09 - Concurso Ideias Medio Tejo

8.255,40 €

-

€

8.255,40 €

4.734,47 €

2.549,27 €

7.283,74 €

971,66 €

P10 - Concurso Ideias Medio Tejo

1.367,72 €

-

€

1.367,72 €

784,39 €

422,35 €

1.206,74 €

160,98 €

P03-Assistência Técnica

5.818,98 €

-

€

5.818,98 €

4.364,24 €

1.454,75 €

5.818,98 €

32.145,70 €

294.512,34 €

217.996,29 €

43.456,74 €

261.453,02 €

Total

262.366,64 €

-

€

33.059,32 €

-

€

-

€

TAGUS Actividades Produtivas
ATL Actividade Produtiva

126.292,07 €

-

€

126.292,07 €

-

€

-

€

-

€

126.292,07 €

arquiTAGUS Actividade Produtiva

529,08 €

-

€

529,08 €

-

€

-

€

-

€

529,08 €

-

€ -

529,08 €

TAGUSGest ( III Feira Nacional Doçaria)

100,00 €

-

€

100,00 €

100,00 €

-

€ -

100,00 €

TAGUSGest ( IV Feira Nacional Doçaria)

31.103,80 €

-

€

31.103,80 €

-

€

-

€

-

€

31.103,80 €

35.710,00 €

TAGUS Diversos

11.281,23 €

-

€

11.281,23 €

-

€

-

€

-

€

11.281,23 €

12.135,41 €

854,18 €

€

-

€

€

-

€

-

€

-

€

19.945,50 €

19.945,50 €

UNIDADE DE GESTÂO CEGOA

72,60 €

-

€

72,60 €

-

€

-

€

-

€

DESPESAS V3

49,01 €

APOIOS PLANO DE ACTIVIDADES

Parcerias V2 P.05/ P06 - V2
Parcerias V2 P.09 V2
Parcerias V2 P10 V2
Total
Total Geral

-

-

49,01 €

-

€

150.906,71 €

24.614,64 €

4.606,20 €

72,60 €

-

€ -

72,60 €

49,01 €

-

€ -

49,01 €
353,46 €

4.464,90 €

4.464,90 €

-

€

-

€

-

€

4.464,90 €

4.111,44 € -

4.250,84 €

4.250,84 €

-

€

-

€

-

€

4.250,84 €

4.250,86 €

0,02 €

116,61 €

116,66 €

0,05 €

116,61 €
178.260,14 €
440.626,78 €

-

€

116,61 €

-

€

178.260,14 €

32.145,70 €

472.772,48 €

-

€

217.996,29 €

-

€

43.456,74 €

€

178.260,14 €

227.176,58 €

48.916,44 €

261.453,02 €

-

211.319,46 €

227.176,58 €

48.916,44 €
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ANEXO - Orçamento de Tesouraria
Orçamento de Tesouraria

em 31 Dez 2006

RECEBIMENTOS
1. Meios Liquidos
1.1 Caixa
1.2 Bancos
2. Sócios
2.1 Quotas
2.2 Jóia
2.3 Outras Operações
3. Estado e Outros E. Públicos
3.1 IVA a recuperar
4. Outros Devedores e Credores
4.1 Diversos(*)
4.2 LEADER + / FEOGA / Vector 1
4.3 LEADER + / MADRP / Vector 1
4.4 LEADER + / FEOGA / Vector 2
4.5 LEADER + / MADRP / Vector 2
5. Clientes
5.1 Clientes c/c
ArquiTAGUS
6. Acréscimo Proveitos
Acréscimo proveitos s/ documento vinculativo
Total de Recebimentos

PAGAMENTOS
6. Estado e Outros E. Públicos
6.1 Imposto sobre o Rendimento Exercício
6.1 Retenções IRS
6.2 Contribuições S.Social
6.3 IVA a Pagar
7. Outros Devedores e Credores
7.1 LEADER II /OI / CE
7.2 LEADER II /Promotores
7.3 LEADER + / FEOGA V1
7.4 LEADER + / FEOGA V2
7.5 LEADER + / MADRP V2
7.6 LEADER + /Promotores
7.7 Fornecedores Imobilizado
8. Sócios
8.1 Outras Operações
9. Empréstimos Obtidos
9.1 CCAMT
Total de Pagamentos
Tesouraria Líquida

2006
10.259,22 €
151.043,87 €
19.044,69 €
- €
- €
22.347,58 €
25.508,02 €
86.961,94 €
66.556,98 €
800,42 €
5.821,70 €
21.015,67 €
35.960,39 €
445.320,48 €

2.999,10 €
1.124,83 €
2.866,39 €
- €
- €
86.163,09 €

275.672,61 €
17.011,83 €
22.608,21 €
- €
408.446,06 €
36.874,42 €

Observações:
(*) Diversos: inclui verbas a receber relativas a vários eventos da TAGUS (AdventurePaper; Feira Doçaria)
Parceiros - verbas dos projectos de cooperação, Promotores - comissões de transferência e imposto sêlo dos contratos.
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ANEXO O. Devedores 2006
O. Devedores

Unidade: €

Entidade (Câmaras Municipais)
C.M.Sardoal ( Inovartejo)-2005
CMSardoal ( TT Patrimonio)-2004
CMSardoal ( Feira Fumeiro)-2006
C.M.Constância ( Feira Gastronomia)-2003
Total

Montante em Dívida
3.895,27 €
750,00 €
9.375,00 €
3.245,67 €
17.265,94 €
Encargos bancários c/ transf.banc de Projectos LEADER+
Comissões bancárias + Contratos
Diversos 2006(factura fim ano)
115,20 €
Ass. Filarmonica Montalvo-2004
10,44 €
Soc Mascata 2005
10,96 €
Recytop 2005
5,48 €
Total
142,08 €
Parceiros de projectos V2
Monte (2006) P5 V2
ADIRN (2006)P9 V2
CHARNECA (2006) P9V2
Acaporama P5 V2 (2006)
Diversos Parceiros P10 V2 (2006)
Total
Apoio ao plano actividades 2006
Marques Paulos 2006
João Silva (F. Doçaria 2005)
A. Ferreira (2003)

70,43 €
2.125,43 €
2.125,43 €
44,44 €
92,10 €
4.457,83 €
500,00 €
180,00 €
1.500,00 €

Total

2.180,00 €

Total

1.279,16 €
1.279,16 €

Total
Total Clientes em Divida

183,00 €
183,00 €
25.508,01 €

Scalconsult ( projecto EQUAL)
Scalconsult ( projecto EQUAL) 2006
Mensalidade ATL
Ana Costa 2006
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ANEXO IV QUOTAS 2006
QUOTAS

Unidade: €

Associados
Abrantejo (1)
CMMação ( valor excesso)
Associação Comercial
Associação Agricultores
Gabinete Advogados J.C. Rufino
Abranflor
CMAbrantes (valor excesso)
Montepio Abrantino
Nersant
Soc. Agríc. A. Melo F. Mendonça
Região Turismo Templários
Palha de Abrantes
Câmara Municipal de Sardoal
Centro Agrícola Tramagal
Mendes Transportes e Construções
Quatro Cantos do Cisne
Sociedade Agrícola Mascata
Total Quotas em Dívida

-

-

QUOTAS

Montante em Dívida
597,84 €
74,82 €
600,00 €
300,00 €
1.054,05 €
600,00 €
45,03 €
1.497,11 €
1.497,84 €
1.498,56 €
1.499,28 €
600,00 €
7.200,00 €
600,00 €
900,00 €
300,00 €
300,00 €
18.924,83 €

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
26
28

Unidade: €

Associados
Valor Pago
Câmara Municipal Abrantes
3.645,03 €
Câmara Municipal Sardoal
0,00 €
Câmara Municipal Constância
3.600,00 €
Câmara Municipal Mação
374,82 €
Região Turismo de Ribatejo
300,00 €
Abrantejo
0,00 €
ACPCAR
0,00 €
Ass.Agricultores
599,28 €
Ass. Comercial
0,00 €
Sociedade Agrícola da Mascata
- €
CCAMT
300,00 €
Centro Agrícola do Tramagal
300,00 €
EPDRA
300,00 €
Gab.Advogados J.C.Rufino
0
Mendes Transportes e Construções
0,00 €
Abranflor-Gestão Espaços Verdes
0
Quatro Cantos do Cisne
0
Montepio Abrantino
0,00 €
Nersant-Ass.Empresarial
0,00 €
ADIMO-Ass.Desenv.Integr.Mouriscas
300,00
Inst. Politécnico Tomar
300,00 €
0,00 €
Soc. Agrícola Almada e Melo FM.
0,00 €
Victor Guedes, SA
300,00 €
ALFGAB
300,00 €
Região Turismo Templários
0,00 €
Palha de Abrantes-Ass.Des.Cultural

0,00 €

Total Quotas Pagas

10.619,13 €

valor a crédito

Nota :
Ano 2006 foram facturadas

Foram pagas

4500
7200
11700
9600

Nota no ano 2006 dos 11.700€ de quotas facturadas 9.600€ foram pagas (ref. 2006) e estão em dia
representa 82% das quotas (em termos de valor)
em termos de associados dos 24 Associados, 10 tem as quotas em dia
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Provisões para riscos e encargos 2006

Provisões

Unidade: €

Associados

Montante de provisão

Montepio Abrantino

1.497,11 €

Nersant

1.497,84 €

Soc. Agríc. A. Melo F. Mendonça

1.498,56 €

Região Turismo Templários

1.499,28 €

Palha de Abrantes

600,00 €

Abrantejo (1)

597,84 €
Total Quotas em Dívida

Perdão Quotas

Unidade: €

Associados

Montante em Dívida

Abrantejo

597,84 €
Total Quotas em Dívida

Extinção
Associados
Abrantejo
ACPCAR

7.190,63 €

597,84 €

Unidade: €
Montante em Dívida
-

€
€

-

€
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ANEXO CLIENTES (arquitagus) 2006
Clientes C/C

Unidade: €

Nome
CMConstância Centro M. Pedag. Montalvo

Total

Montante em Dívida
18.232,67 €
18.232,67 €

Diversos
Junta Frequesia S. Miguel Rio Torto
Total Clientes em Divida

2.783,00 €
21.015,67 €
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ANEXO - Demonstração de Resultados
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS em 31 de Dezembro de 2006

2005

2006

PROVEITOS
Prestação de Serviços

49.995,89 €

42.289,83 €

-15,41%

Proveitos Suplementares

66.041,86 €

128.966,48 €

95,28%

239.397,52 €

233.851,53 €

-2,32%

19.002,57 €

18.252,68 €

-3,95%

Proveitos e Ganhos Extraordinários

124.887,92 €

88.697,12 €

-28,98%

Total Proveitos

499.325,76 €

512.057,64 €

2,55%

278.266,44 €

272.511,57 €

2,11%

292,20 €

874,53 €

-66,59%

161.059,75 €

172.529,74 €

-6,65%

500,00 €

500,00 €

0,00%

21.051,12 €

22.312,10 €

-5,65%

Subsídios à Actividade
Proveitos e Ganhos Financeiros

CUSTOS
Fornecimentos e Serviços Externos
Impostos Indirectos
Custos com o Pessoal
Outros Custos Operacionais
Amortizações do Exercício
Provisoes do Exercicio

€

7.190,63 €

-100,00%

3.045,42 €

937,18 €

224,96%

831,14 €

6.516,47 €

-87,25%

1.387,23 €

4.039,53 €

-65,66%

Total Custos

466.433,30 €

487.411,75 €

-4,30%

Resultado Líquido do Exercício

32.892,46 €

24.645,89 €

Custos e Perdas Financeiros
Custos e Perdas Extraordinários
Imposto Rendimento Exercício

-

Nota: O Imposto sobre o rendimento do execrcício recai sobre o resultado apurado nas actividades secundárias: ATL e ArquiTAGUS. Em conjunto e
apesar da ArquiTAGUS apresentar resultado negativo o ATL compensa esse valor sobre o qual recai 20% de IRC e 0% de Derrama.
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346,81 €

1.040,42 €

ANEXO - Balanço
BALANÇO em 31 de Dezembro de 2006

2006
ACTIVO

2005

2006

Imobilizado
Imobilizações Corpóreas
Imobilizado em Curso
Investimentos Financeiros
Soma

294.220,73
32.890,41
327.111,14

€
€
€
€

326.366,43
32.890,41
359.256,84

€
€
€
€

Dívidas de Terceiros
Clientes
Sócios
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Devedores
Soma

25.109,23
13.643,97
9.980,00
75.379,65
124.112,85

€
€
€
€
€

21.015,67
19.044,69
22.347,58
185.649,08
248.057,02

€
€
€
€
€

Disponibilidades
Depósitos Bancários
Caixa
Soma

264.403,45 €
1.805,50 €
266.208,95 €

151.043,87 €
10.259,22 €
161.303,09 €

- €
- €
111.541,45 €
605.891,49 €

77.273,07 €
77.273,07 €
134.258,99 €
711.631,03 €

CAPITAL PRÓPRIO
Capital
Outras Reservas
Resultados Transitados
Resultados Líquidos do Exercício
Total do Capital Próprio

2.744,35
72.966,34
32.892,46
108.603,15

2.744,35
105.858,80
24.645,89
133.249,04

PASSIVO
Dívidas a Terceiros
Provisões para riscos e encargos
Empréstimos Obtidos
Sócios
Estado e Outros Entes Públicos
Outros Credores
Soma

0,00
- €
22.608,21 €
5.261,72 €
315.978,86 €
343.848,79 €

Acréscimos e Diferimentos
Acréscimos de Proveitos
Soma
TOTAL DE AMORTIZAÇÕES
TOTAL DO ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Acréscimos e Diferimentos
Proveitos Diferidos
Soma
Total do Passivo
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

€
€
€
€
€

153.439,55 €
153.439,55 €
497.288,34 €
605.891,49 €

€
€
€
€
€

7.190,63
- €
22.608,21 €
6.990,32 €
378.847,53 €
415.636,69 €

162.745,30 €
162.745,30 €
578.381,99 €
711.631,03 €
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