RELATÓRIO DE CONTAS 2017
1. NOTA INTRODUTÓRIA
A Associação Movimento Um Euro, (“Associação”), com sede Largo Maria Leonor, 12,
15B, 1495-144 Miraflores, com o número 509 971 083 de identificação fiscal e de
matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, vem apresentar assuas
Demonstrações Financeiras e Anexo, elaboradas à data de 31 de Dezembro de 2017.
A Sociedade 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 1Euro apoia, associações/instituições sociais que desenvolvem o seu
trabalho nas mais diferentes áreas.
A Associação distingue-se por termos um projeto que utiliza apenas o apoio financeiro
dos associados (1Euro por mês, por cada associado), para apoiar causas escolhidas e
votadas por todos os associados através do nosso website.
De uma forma moderna e inovadora o “Movimento 1Euro” apresenta mensalmente
fotografias, vídeos, cartas de agradecimento das associações/instituições ajudadas,
relatórios de contas. No Projeto Movimento 1Euro quem escolhe onde quer utilizar o
seu apoio financeiro (1Euro) são os associados que mensalmente votam, através do
nosso site, na causa que querem ver apoiada.
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a
divisa utilizada preferencialmente no ambiente económico em que a Sociedade opera.
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2.1 – 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 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.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As principais políticas contabilísticas adotadas pela Associação na preparação das
demonstrações financeiras anexas são as seguintes:

3.1 – Bases de apresentação
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de
apresentação das demonstrações financeiras:

3.1.1. – 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.

3.2.– Políticas de reconhecimento e mensuração
3.2.1 – Regime de Caixa
Como a Associação possui rendimentos que não atingem o limite de 150.000€, nos dois
últimos anos, apresenta as suas contas em regime de caixa.
Isto é, divulga a informação referente aos pagamentos e recebimentos e divulga ainda
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.

4. MAPA DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS DE 2017
Durante de 2017, o número de associados variou de 794 em Janeiro de 2017 a 718 em
Dezembro de 2017.
A Associação teve um recebimento total de 8948,96€ Euros que usou para as seguintes
causas:
MÊS
CAUSA AJUDADA
BENS
Janeiro
Fevereiro

Associação de Pais e Amigos de
Crianças com Cancro – Coimbra
Associação Futuro Autónomo

Mantas
Produtos Alimentares

Março

Comunidade Vida e Paz

Produtos Alimentares

Abril

Casa – Apoio aos Sem-abrigo

Maio

Raríssimas

Junho

Casa da Criança de Peso da Régua

Instalação de Marmita para
Cozinhar
Equipamento para
Fisioterapia
Edredões

Julho

Associação Vida e Norte

Leite Adaptado para Bebés

Agosto

Centro Comunitário São Cirilo

Caldeira

Setembro

Associação Dá-me a tua Mão

Produtos Alimentares

Outubro

Forra para Sofá

Novembro

Ass. Pais e Amigos de Crianças com
Cancro – Coimbra
ANPAR

Dezembro

Médicos do Mundo

Equipamento para
Comunicar com o Olhar
Medicamentos

5. MAPA DE DIREITOS E COMPROMISSOS FUTUROS DE 2017
A Associação emitiu recibos de Donativo em 2017, que apenas recebeu em 2018, no
valor de 641Euros. Paralelamente tinha facturas por pagar antes do fecho do ano de
2017, relativas a causas desse ano, que apenas liquidou em 2018, no valor de
3403,71Euros.

6. MAPA DE PATRIMÓNIO FIXO
A Associação não possui Património Fixo, não necessitando de divulgar essa
demonstração financeira.

7. 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, 12 de Março de 2018

_____________________________
(Diogo Pipa)
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO

