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1. A Associação 

A Associação Movimento 1 Euro, com sede no Largo Maria Leonor, 12, 15B, 1495-144 

Miraflores, com o número de identificação fiscal 509 971 083 e com matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, vem apresentar o seu Relatório de 

Atividades e suas demonstrações financeiras, à data de 31 de Dezembro de 2015. 

A Associação tem por objeto social, através do projeto "Movimento 1 Euro", um 

movimento cívico que pretende unir, organizar e mobilizar as vontades da sociedade civil 

com o objetivo de colmatar determinadas insuficiências do país em diversas áreas, desde a 

economia, à saúde, ao meio ambiente, cultura e educação. Desta forma, o Movimento 1 

Euro apoia organizações sem fins lucrativos que aí desenvolvem o seu trabalho. 

A Associação distingue-se por utilizar apenas o contributo financeiro dos associados (1Euro 

por mês, por cada associado), no “Movimento 1 Euro” quem escolhe onde quer utilizar o 

seu apoio financeiro (1Euro) são os associados que mensalmente votam, através do site, na 

causa que querem ver apoiada. De uma forma moderna e inovadora o “Movimento 1Euro” 

apresenta mensalmente fotografias, vídeos, cartas de agradecimento das 

associações/instituições apoiadas.  

Ao contrário de algumas associações sociais que utilizam as quotas dos associados para 

financiar a estrutura da associação e o apoio financeiro das empresas para apoiar os 

projectos sociais. Através do "Movimento 1 Euro" queremos que os associados da 

Associação Movimento 1 Euro sintam a diferença que o seu 1 Euro faz na vida de alguém. 

Enquanto organização pioneira na distribuição de fundos mensais a congéneres, através de 

bens, temos a preocupação de espelhar esses números quer no site, quer através dos 

relatórios de contas anual, que por sua vez são auditadas pela Ernest & Young. 

2. A Equipa 

Os órgãos sociais findaram o mandato do triénio em 2014 com a nomeação de uma equipa 

renovada nos diferentes órgãos da Associação Movimento 1 Euro. A Assembleia Geral 

depositou o seu Voto de Confiança na nova equipa que iniciou funções em 2015, com 

energia e motivação para projetar a nossa instituição mais além. Contudo, surgiram 

constrangimentos pessoais por parte do Presidente da Direção que se arrastaram e travou 

o avanço de iniciativas previstas. Esta situação culminou na nomeação de novos elementos 

para os órgãos sociais, dando continuidade a alguns dos projetos e alavancando outros.  
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Desta equipa fizeram parte 3 (três) voluntários, nas áreas de informática e comunicação. 

Um deles, o informático alocado pela necessidade de desenvolver melhor e acompanhar 

permanentemente a nossa principal ferramenta que é o “website” e a rede social facebook 

que nos projeta entre associados e amigos. Por outro lado, a retenção de associados tem 

sido uma prioridade para as equipas, por isso estiveram 2 (dois) voluntários a realizar 

contactos a associados em fim de anuidade, bem como aqueles que já haviam terminado. 

 

3. Atividade Principal 

O papel principal da nossa associação, passa pelo desenvolvimento do Movimento 1 Euro, 

que ao longo do ano transacto permitiu a distribuição de 1298 bens/serviços sobre 15 

causas, no valor superior a 11mil euros.  

Duas instituições foram vencedoras por duas vezes, visto que é legítimo candidatar até 3 

(três) vezes no mesmo ano. Esta situação ocorre devida há dificuldade que temos de outras 

novas instituições se candidatarem.  

O registo de imagens e de documentos sobre a compra e entrega das causas estão 

disponíveis no nosso “website”. 

 

4. Eventos 2015 

As atividades subjacentes ao funcionamento da estrutura da associação e provavelmente a 

essencial para a sua manutenção, passa por diversas iniciativas, sejam internamente em 

reuniões dos órgãos sociais, sejam viradas para o exterior nas redes sociais, reuniões de 

parceiros, participação de eventos sociais e de angariação de fundos. 

 

a) Atividade na rede social  

O ano transacto foi propício em atividades de difusão de iniciativas da Associação, através 

da rede social facebook, única na qual sempre estivemos presentes.  
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Descrevemos as iniciativas divulgadas, mensalmente: 

 

janeiro 

- Felicitações de bom ano; 

- Anúncio de causas vencedoras, compras e apelo à votação nas últimas horas; 

- Agradecimento pelo donativo de 600€ da autora do livro e da iniciativa do 

“crowdfunding” para a publicação de “Doidas, doidas, doidas andam as mamãs”.  

 

fevereiro 

- Anúncio de entregas de causas e da causa vencedora do mês; 

- Divulgação de vídeo rtp portugueses extraordinários;  

- Apelo ao voto; 

- Divulgação do Voucher;  

- Divulgação do destino do donativo da autora de “Doidas, doidas, doidas andas as mamãs” 

para apoiar em bens mais uma causa este mês; 

- Anúncio da causa vencedora. 

 

março 

- Anúncio da visita da benfeitora à associação que beneficiou do donativo que realizou para 

a concretização da 2ª causa de fevereiro; 

- Apelo ao voto em fim de período; 

- Anúncio de causa vencedora. 
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abril 

- Divulgação do novo vídeo promocional com agradecimento a empresa que desenvolveu o 

novo spot; 

- Anúncio da causa vencedora. 

 

maio 

- Anúncio de passagem de “pasta” do Fundador à nova equipa no triénio que inicia; 

- Anúncio da causa vencedora. 

 

junho 

- Entrega da causa de maio;  

- Anúncio da causa vencedora.  

 

julho 

- Divulgação/ agradecimento do novo “spot” em estabelecimentos comerciais;  

- Divulgação do “spot” em outdoors pela da parceria com o canal lisboa e turismo de lisboa;  

- Apelo ao voto e divulgação da causa vencedora. 

 

agosto 

- Apelo ao voto;  

- Alteração de imagem da capa do facebook;  

- Divulgação da comemoração do dia internacional da solidariedade, pela ONU. 

- Divulgação da causa vencedora;  
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setembro 

- Apelo ao voto; 

- Divulgação da causa vencedora. 

 

outubro 

- Divulgação da participação da associação na feira “Greenfest”, para apresentação em 

congresso; 

- Promoção de vídeo de terceiros de atos heróicos, a apologia aos valores humanos; 

- Entrega de causa; 

- Divulgação de causa vencedora; 

- Divulgação de seminário sobre determinada patologia. 

 

novembro 

- Agradecimentos ao parceiro (designer) Vasco Lopes; 

- Promoção do voucher para o natal; 

- Divulgação de vídeo que circulou nas redes sociais, um diálogo com muita inocência entre 

pai e uma criança que quer proteger o mundo; 

- Divulgação da causa vencedora. 

 

dezembro 

- Divulgação em diversas datas do voucher para oferta no natal, por amigos e nas empresas 

aos funcionários; 

- Divulgação de vídeos promocionais da associação; 
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- Anúncio da causa mensal vencedora e da 13ª causa do ano.  

Devemos salientar que a nossa participação em eventos passou por: 

- Apresentação do Movimento 1 Euro no “Greenfest” em 9/10 Centro Congressos Estoril;  

- Participação no BNI Amadora, a convite de parceiro do Movimento 1 Euro. 

 

b) Reuniões de âmbito interno 
 

- Reuniões de Direção: 5 

- Assembleias Gerais: 2 

- Conselho Fiscal: 1 

- Apresentação de novos dirigentes/ Reuniões com parceiros: 3 

 

5. CONCLUSÕES 

O ano de 2015 revelou-se pouco animador enquanto lançamento de novos órgãos sociais e 

de desenvolvimento de projetos e ideias. 

O fato da associação poder apoiar mensalmente, uma maior abrangência de públicos (o 

que nos torna única) em vários sectores da economia portuguesa, inviabiliza-nos a 

candidatura a financiamentos externos. 

Ao longo do ano, houve uma redução de associados, como se explica adiante no Relatório 

de Contas, por falta de maior visibilidade e comunicação da nossa intervenção junto de 

associados, parceiros, amigos e principalmente dos beneficiários diretos e indiretos. 

Temos tido alguma dificuldade na obtenção de causas mais diversificadas e 

geograficamente distintas, visto que a maior parte das entidades/associações contatadas, 

são já subsidiadas por entidades terceiras vinculando-as as essas, com receio de perder o 

seu apoio. 

Numa perspectiva otimista, a nossa intervenção tem permitido dar a conhecer várias 

causas sociais e as necessidades destas através dos vídeos, imagens e textos que elucidam 

as causas a serem apoiadas por nós ou benfeitores que se associam.  
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Continuamos a demonstrar como valores a transparência e assertividade sobre a nossa 

conduta, de modo que se perceba que não alteramos segundo a conjuntura sociopolítica e 

económica do país.  

Sentimos que continuamos a ser um porto de abrigo de algumas organizações que nos 

solicitam apoios constantemente, de acordo com o Regulamento Interno, dado que a 

resposta através de votação é muito célere para situações e respostas pontuais. 

Ao longo do ano, como tem sido sempre, chegam-nos imensos pedidos individuais de 

apoio para fazermos face. Quando não se enquadram no nosso regulamento interno (a 

maioria), indicamos as alternativas ou opções de apoio possíveis (quando é possível e do 

nosso conhecimento). 

Temos uma equipa interessada em levar o Movimento 1 Euro mais além com o apoio dos 

atuais e novos membros, mas também o fator desincentivador para eles é ainda não 

beneficiarmos do estatuto de IPSS que permitiria alargar os apoios, mesmo que pontuais. 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a divisa 

utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a Associação opera. 

 

1) REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

1.2 – Sistema de Normalização Contabilística – Sector não Lucrativo 
 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no quadro das disposições em 

vigor em Portugal, efetivas à normalização contabilística para as Entidades do Sector Não 

Lucrativo (ESNL), vertidos no Decreto-Lei nº 36-A/2011 com entrada em vigor em 2011. O 

Decreto Lei define os regimes de dispensa de aplicação para as ESNL cujos rendimentos 

não excedam os 150.000 Euros em nenhum dos dois exercícios anteriores, excepto quando 

sujeitas mediante perímetro de consolidação. Estas entidades ficam obrigadas ao Regime 

de Caixa. 

A Associação divulga as suas Demonstrações financeiras com Base no Regime de Caixa. 

 

2) PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Associação na preparação das 

demonstrações financeiras anexas são as seguintes: 

  

2.1 – Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de 

apresentação das demonstrações financeiras: 
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2.1.1. – Pressuposto da Continuidade 

No âmbito do pressuposto da continuidade, a Associação avaliou a informação de que 

dispõe e as suas expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir 

com o seu negócio. Da avaliação resultou que o negócio tem condições de prosseguir 

presumindo-se a sua continuidade.  

 

2.2 – Políticas de reconhecimento e mensuração  

 

2.2.1 – Regime de Caixa 

Associação como possui rendimentos que não atingem o limite de 150.000€, nos 2 (dois) 

últimos anos, apresenta as suas contas em regime de caixa.  

Isto é, divulga a informação referente aos pagamentos e recebimentos, bem como os bens 

que integram o seu património, os direitos e os compromissos futuros existentes, num 

dado ano. 

Estas divulgações devem ser efetuadas em mapas cujos modelos foram publicados na 

Portaria 105/2011. 
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3) MAPA DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS DE 2015 

 

Durante o ano de 2015, o número de associados variou de 918 em Janeiro a 869 em 

Dezembro. 

A Associação teve um recebimento total de 25.411,60 Euros que usou para as seguintes 

causas, sendo que as segundas causas de Janeiro e Junho, não foram vencedoras mas 

apoiadas através da nossa associação por entidades externas. 
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Mês Instituição Bens solicitados 

Janeiro 
1. Ass Alzheimer Portugal 

Equipamento Fisioterapia e material de 

enfermagem 

2. Mum's & Kid's Alimentos para bebes 

Fevereiro 3 - Elo Social 
Vibro massajador, ligaduras e material 

terapêutico 

Março 4- Raríssimas Tickets combustíveis 

Abril 5 - ANPAR RETT Cadeira de rodas 

Maio 6 - Mimar Computadores + software 

Junho 
7 - Cadin Terapias e consultas 

8- Apoio à Vida 1 máquina de lavar a roupa 

Julho 9 - Associação QE Pequenos  electrodomésticos 

Agosto 10 - Associação Vale Acór Alimentação para crianças 

Setembro 11- Casa do Gaiato Combustível + alimentação jovens 

Outubro 12- SPEM Material terapêutico da fala + oxímetros 

Novembro 13 - ANPAR RETT 2,5 % para elevador de escadas 

Dezembro 
14- Acreditar Coimbra Móveis e roçadora jardim 

15 - Ass QE 2 Pc's 
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4. MAPA DE DIREITOS E COMPROMISSOS FUTUROS DE 2015 
 

A Associação emitiu recibos de Donativo em 2015 que apenas recebeu em 2016 no valor de 

959.98 Euros. Paralelamente tinha facturas por pagar antes do fecho do ano de 2015, 

relativas a causas deste ano, que apenas liquidou em 2016, no valor de 2.069,88 Euros. 
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5. MAPA DE PATRIMÓNIO FIXO 

 

A Associação não possui Património Fixo, não necessitando divulgar essa demonstração 

financeira. 

 

6. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DE BALANÇO 
 

Não se verificaram acontecimentos significativos entre a data do balanço e a data de 

emissão das demonstrações financeiras que requeiram ajustamento ou divulgações 

adicionais.  

 

 

Lisboa, 01 de Outubro de 2016 

 

 

_____________________________ 

 

                  (Filipe Portela) 

PRESIDENTE DA DIREÇÃO ASSOCIAÇÃO 

 

  

 

 

 


