
Proposta de

Relatório de Atividades e Contas

2020

Açào Climatica para a Descarbonizaçao e
Resilléncia de Almada

Almada, marco de 2021

~1





c-k
A G E N E A L Agêrtcia Municipal de Energia de Almada ldeias corn Energia

7

I

I

.,I. II

Proposta de Relato 0 de At v dades e Contas 2020





A G E N E A L Agenda Municipal de Energia de Almada ldeias corn Energia

Nota introdutoria

A AGENEAL é urn agente fundamental para a transição energAtica, apolando e dando
visibilidade e reconhecirnento a intervenção local neste processo. Ao longo dos seus mais de
20 anos de existência, a agéncia tern sido capaz de unir diferentes parceiros em torno de
objetivos comuns, ern prol da eficiéncia energética, da produçao de energia renovável e da
descarbonizaçao de Almada edo Pals.

Sendo uma agéncia de ãrnbito local, a sua intervencao tern particular relevancia na ação
clirnática local, através de parcerias com o Municipio de Alrnada e restantes associados. A
publicaçao do Regirne Juridico da Atividade Empresarial Local e das Participacoes Locals
(RJAEL) trouxe alteraçaes a forma de relacionarnento do rnunicipio corn a agencia, havendo
interpretaçOes jurldicas que advogam a impossibilidade de celebraçao de contratos programas
e/ou subvençOes, a que penalizou os resultados nos anos de 2019 e 2020.

Estando ainda em avaliaçao novos modelos para o funcionamento da agéncia, tendo em vista
a diversificaçao da base de receitas, é possivel, a luz dos estatutos da agéncia, o
estabelecimento de quotas anuais, cenário que se pretende avaliar corn os associados.

A afirmaçao da nossa agéncia é uma questäo prernente pois, trazendo o periodo pós-pandemia
novos e exigentes desatios, mas tambern urn novo PIano de Recuperaçao e Resiliencia que
prevê um volurne de recursos financeiros inedito pela sua ciirnensâo, mas, sobretudo, pelas
prernissas que balizam a sua utilizacao, é irnportante dispor de uma entidade que agregue
diferentes parceiros e cornpetências como e a AGENEAL. Nunca corno agora a transiçäo
climática, a transicao digital, a cornpetitividade e coesão territorial ou o crescirnento inteligente,
sustentavel e inclusivo foram critérios incontornáveis para acesso aos tundos.

Neste contexto de renovada irnportância da acâo climatica, reitera-se a importância de Os
associados disporern do vasto capital de experiência e de conhecimento da AGENEAL, para o
desenvolvirnento de projetos e captação de financiarnentos do PIano de Recuperaçao e
Resiliência, que resultem nurna melhoria do desempenho das suas atividades e redução dos
seus custos.

0 futuro mais prOximo pode rnarcar o arranque de urn processo de transformaçao do tecido
urbano em Almada, que suporte novos estilos de vida, alicerçados num rnodelo de baixo
carbono, inovador e inclusivo, onde a aplicaçäo do conceito de econornia circular possa
traduzir-se em padrOes de consumo sustentáveis atraves de uma utilizaçao racional e eficiente
dos recursos disponiveis.

E nesta rnudança que a AGENEAL pretende estar ativamente envolvida.
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Açäo COimatica para a Descarbonização e
Resiliência em Almada
A Ação Climática assenta em duas componentes principals: a miticiacão das emissOes de gases
corn efeito de estufa, provocadas pela açäo antropogénica resultante essencialmente da
queirna de combustiveis fosseis para a aproveitarnento energético, e a adaøtapao as alteraçoes
climaticas resultantes do aumento da concentração de gases corn efeito de estufa na
atmosfera, corn origern sobretudo na acão hurnana.

A atuacão da AGENEAL na acão clirnática para a descarbonizaçao de Airnada, está assente
em 4 Eixos Princ pals:

1. Eficléncia energetica e energias renovaveis em edificios serviços urbanos e
industria

2. Mobilidade u bana sustentavel e eficiente

3. Economia circular e espaços urbanos inteligentes

4. Mobilizacao da comunidade local par a açào climatica

Estas quatro areas de intervenção decorrem do perfil de consurno de energia ern Almada e da
abordagern estratégica para a sua reduçao, que inclui o aprofundarnento e a aplicaçâo dos
conceitos de cidade inteligente, produtiva e circular, conforme preconizam Os Objetivos de
Desenvolvirnento Sustentável das NaçOes Unidas (Agenda 2030).

Esta organização posiciona a agenda para ajudar o seu leque de associados e parceiros a
responder afirrnativarnente aos complexos e exigentes desafios que a processo de
descarbonizaçâo coloca O comunidade local, renovados neste ternpo de pandernia,
nomeadarnente através do Piano de Recuperagáo e Resiliencia 2021-2027, em perfeito
alinharnento corn o Pacto EcolOgico Europeu e o Piano Nacional Energia e Chma 2021-2030
(PNEC 2030), que ahas exphcita e vaioriza a papel das agências de energia locals.

As agendas locais de energia e clima, (ace a sua proximidade corn os agentes
locals e as cidadaos, afiguram-se como entidades fundamentais para promover,
numa iogica local, o desenvolvirnento sustentavel da(s) area(s) onde se inserem,
assurnindo-se coma atores chave ao nivel local para a prossecuçào dos
objetivos nacionais (..)

Nos pontos seguintes descrevern-se as atividades que a AGENEAL desenvolveu ern 2020, em
cada urn destes 4 eixos de atuação.
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Eficiência energêtica e energias renováveis em
edifIcios, serviços urbanos e indUstria

1.1 Eficiência energética e energias renováveis em edificios

Edificio do Forum Municipal Romeu Correla: acompanhamento tecnico da
intervençào “Eflciência Energetica no Edificio do Forum Municipal Romeu
Correia”, cofinanciada pelo programa POR Lisboa 2020 (operaçao LISBOA-03-
1 203-FEDER-000066).

Acompanhamento do conciusão dos trabaihos para a substituiçao da
iiurninacao interior por LED € anáiise da fatura de eletricidade do edificio, corn
vista a avaliaçao do impacto desta modida no consumo do energia e nos custos
afetos a iluminaçao.

Estudo das solucOes técnicas propostas pelo DIOM, da CMA, para:

A renovação do sisterna de AVAC do edificio, tendo como referencia 0

projeto de execução e especificaçoes técnicas apresentados e aprovados
em sede de candidatura.

A reabilitaçao da cobertura exterior do edificio (renovaçao do sistema de
impermeabilizacao), com vista a garantir o bom estado de conservação
deste elemento da envolvente opaca exterior e promover o recurso a
soiuçOes construtivas coerentes corn o nivel do desempenho energético
contratualizado corn a POR Lisboa, para a edificio.

Desenvolvirnento do projeto europeu EMPOWER, More Carbon Reduction by
Dynamically Monitoring Energy Efficiency, cofinanciado a 85% pela Comissao
Europeia através do Prograrna INTERREG Europe.

Desenvolvimento do Piano de Acao Local produzido no âmbito do projeto, que
incide na intervençâo em curso no Edificio do FOrum Municipal Rorneu Correia
(FMRC), em Airnada.

Auditoria do conforto térrnico e quabdade do ar interior no edificio do FMRC —

Avahaçao Ex-Ante — quo cornpreendeu a reahzaçao do urn inquerito aos
utilizadores do edificio (funcionários a utentes) e a mediçâo de vãrios
pararnetros que suportarn este estudo. 0 trabalho de campo foi desenvolvido
corn o apoio técnico da Escola Superior de Tecnologia de SetObai - EST
Setubal/1PS.

Reporte técnico e financeiro do 6.° e 70 semestres de execução do projeto ao
chafe de fila e a Autoridade de Gestao do Prograrna INTERREG Europe ern
Portugal, AD&C — Agénc a para 0 Desenvolvirnento e Coesão;
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Participacào nas duas reuniOes do projeto, reahzadas online em junho e
setembro de 2020, onde foram discutidos Os progressos aicancados, face a
pandemia de COVID 19, e apresentado o ponto de situação relalivo ao
desenvoivimento do Piano de Açäo Local para Almada.

Meihoria do desempenho energético e ambientai dos edificios das Oficinas Gerais
dos SMAS de Aimada, tendo em vista a certificacao energética do edifIcio, para
informar processo iso 50001 em curso.

Desenvolvirnento de trabaihos de identificaçao e obtençao da informaçao de
base necessAria para a reahzaçao da auditoria energetica ao ediIicio e sua
anahse prehrninar.

Avahacao do beneficio energético (consumos e custos de energia) associado a
substituicao dos servidores do Data Centre dos SMAS de Aimada.

Reahzaçâo de visitas ao local e de reuniOes técnicas para determinar a
abordagem e metodologia a utihzar na medicâo dos consumos de eietricidade
no quadro eietrico que abmenta o Data Centre.

Monitorizacao de consumos de energia antes da substituicao dos servidores,
através da mediçáo de grandezas eletricas durante 1 semana, corn
equipamento de medida instaiado no quadro eietrico, e anãlise prehrninar da
informacäo recoihida.

1 2 Eficiência energetica em serviços urbanos

Apoio técnico a meihoria da eflciéncia energetica na rede de iiurninação pUbhca
de Almada, através da substituição por LED e expansäo do sistema de teiegestão,
ao abrigo do programa ECO-AP:

Reahzaçao de estudo técnico e econOrnico para informar a posicão da CMA
reiativarnente ao estabeiecimento de urn contrato de gestâo da eficiência
energética, corn a conclusao do reiatorio “Apoio ao estabeiecimento de urn
contrato de gestao da eticiéncia energética na rede de iiurninaçao pübhca do
Conceiho de Aimada: Anahse e Proposta de lntervençao”.

Elaboraçao e revisâo das pecas do procedimento: ‘Prograrna de Concurso” e
“Caderno de Encargos”

Atuahzacao de parecer técnico, corn avaliacao comparativa de cenãrios de
intervencão e respetiva anãhse de sensibibdade, para rernodelaçâo do sistema
de ilurninaçao pObhca de Aimada, através de urn modelo ESE.
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Apoio a de(iniçao do valor de Partilha Minima no contrato, avaliando contratos
de gestão do eficiencia energética para IP ja implementados a nivel nacional e
internacional.

Revisão e adequaçào das pecas do procedimento, apos reuniOes técnicas corn
a CMA.

Participação na Sessao de Discussao dodicada as Agéncias do Energia sobre as
Concessoes das Redes do Distribuiçao do Eletricidade em Baixa Tensão, que
decorreu a 31 de janeiro de 2020, nas instalaçoes do INESC TEC (Porto).

Apoio tecnico a melhoria da eficiência energética nas ETAR de Almada: realizaçao
de estudos e pareceres técnicos para informar decisoes relativamente a adocão
de medidas de eficiência energetica.

Anälise tecnico-econOmica da criação do sombrearnento nos parques de
estacionamento das ETAR corn instalaçOes fotovoltaicas: identificaçao e
obtençao da informacao de base necessária.

Analise técnico-econOmica do instalação fotovoltaica na ETAR de Valdeão.

Realizaçao de estudo de viabilidade técnico-econOmica para a produçao do
eletricidade em regime de autoconsurno nas instalaçoes da ETAR do
Valdeao, quo tambem estabelece os principios para a criação de uma
comunidade de energia.

Certificaçâo energetica dos edificios do oxploraçao das ETAR do Airnada.

ldentificaçao e obtençâo da informaçao de base nocessária para a
realizaçao da auditoria energética ao edifIcio e sua analise preliminar.

Acompanhamento da execucao do ARCE da ETAR da Mutela, celebrado ao
abrigo do SGCIE.

Estudo da iluminaçao interior e exterior da ETAR da Mutela (revisao da
medida/estudo do 2013 (ace ~ evoluçào técnica dos materiais e tecnologias).

Realização de parecer tecnico para a molhoria da eficiencia onorgetica do
sistema de iluminaçao exterior da ETAR da Mutela, corn deflniçao e proposta
das “Caracteristicas Técnicas Especiais” a incluir em procedimento de
aquisiçâo.
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2. Mobilidade Urbana Sustentável e Eficiente
2.1 Projetos para a eco-mobilidade em Almada

Desenvolvimento do projeto europeu SPROUT, Sustainable Policy Response to
Urban mobility Transition, financiado pela Comissao Europeia a 100% através do
Programa Horizonte 2020.

Acompanhamento geral dos trabaihos desenvolvidos no projeto — a fase que
requer o envolvimento mais intenso da AGENEAL decorrerá a partir do 2°
semestre de 2021.

Participacao nas reuniöes tecnicas e de acompanhamento periOdico dos
trabaihos.

Apoio técnico e administrativo ao desenvoivimento do projeto europeu RESOLVE,
Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy,
cofinanciado pela Comissao Europeia atraves do Programa INTERREG Europe,
de que a CMA é parceira.

Acompanhamento geral do projeto.

Eiaboraçao € disponibilizaçao do terceiro inquérito de monitorizaçao
RESOLVE, em formato online no website da CMA e respetivo Facebook,
dirigido aos Airnadenses, focado nas sues desiocaçOes ao centro da cidade de
Aimada por motivo de compras.

Articulaçao com o Secretariado do Projeto corn vista a produçào de
esciarecimentos adicionais solicitados pelo INTERREG Europe.

Reporte financeiro e das atividades levadas a cabo em Aimada, pare o 7.°
Reiatório de Progresso do Projeto (submetido em juiho de 2020).

Apoio ao processo de contratação do ROC pare a validaçäo des despesas
associadas a Fase 2 do projeto.

Participaçao na 8.0 Reuniao de Gestao do Projeto, que se realizou no dia 27 de
outubro via teleconferencia, pare acompanhamento e gestào das tarefas
técnicas e administrativas do projeto e atualizacão do estado de implementaçAo
do Piano de Açào Regional dos diversos parceiros.

Apoio técnico e administrativo ao desenvolvimento do projeto europeu Projeto
MOTIVATE, Promoting Sustainable Travel Plans in Med Cities with Seasonal
Demand, cofinanciado pelo Programa INTERREG Med, de que a CMA foi
parceira.

Acompanhamento geral do projeto.
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Articulaçao corn a Comunidade Ternatica dos Transportes do Interreg MED
(Urban Transports Community), follow-up do Projeto Horizontal GOSUMP do
qual o MOTIVATE fo pane integrante corno projeto modular.

Preparaçao e validaçao final dos deliverables e documentos administrativos de
encerramento do projeto, preparaçao do Relatorio Final.

VaIidaçao, conjuntarnente corn o ROC, das despesas associadas ao 5.° e 6.°
Relatorios de Progresso.

Esciarecirnento das questaes levantadas pelo secretariado do INTERREG Med
relativas ao 6.° RelatOrios de Progresso e produção do 6? e ultimo pedido de
pagarnento (Payment Claim) do Projeto. Articulaçao corn o Secretariado do
INTERREG Med e o Municipio de loannina, Parceiro de Projeto, corn vista a
inclusão a posteriori das suas despesas no 6.° pedido de pagamento.

Realizaçao de urna reuniâo via Teleconferencia corn vista a disseminaçào dos
princpas resultados do MOTIVATE e troca de experiOncias e boas práticas
corn outras partes interessadas.

Apoio técnico ao desenvolvirnento dos estudos tie extensão do MST a Costa da
Capanica e a Margueira.

Participaçao nas reuniOes do grupo de trabaiho.

Acompanharnento da realizaçäo estudo e ernissão de contributos técnicos.

Apoio técnico na fundamentaçao da opção por urna soluçao ferroviaria (LR),
que prevaleceu na versão final do estudo, ern lugar da solução rodoviãria (BRT)
inicialmente considerada pelo governo, para a extensao do MST a Costa da
Caparica.

Acornpanharnento da operação do serviço de rnobiIidade inclusiva “Aimada BUS
Saüde” (projeto cofinanciado pelo POR Lisboa 2020):

Analise dos relatorios de exploraçao tnimestrais elaborados pela TST, produçao
dos md cadores de execuçao e qualidade do serviço, para informar a CMA
relativamente a cornpensação a atnibuir ao operador pela realizaçao do serviço.

ldentificaçao de projetos corn relevancia local no Dominio 4 “Mobilidade e
Corietividade Sustentavel” (Subdommnio - Mobilidade Sustentavel; Subdominio -

Sisterna de Mobilidade e de intermodalidade; Subdominio - Conetividade
Transregional e Internacional), para inclusao na proposta de Almada tie
candidaturas a subrneter aos instrurnentos financeiros AML 2030 e Piano tie
Recuperaçao e Resiliência 2021 —2026.
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2.2 Promoçâo da mobilidade eletrica

• Elaboraçao do Piano 2.0 de Expansao da Rede de Pontos de Carregamento de
Velculos Elétricos no conceiho de Almada, que preconiza a ampliacao da atual
rede de PCVE, corn base em criterios de equidade territorial e atratividade, gue
responda a necessidade em dotar o conceiho de uma rede mais abrangente,
consolidada e eficiente. Deste piano resultaram, entre outras, as seguintes
propostas:

Concursar urn total de 79 PCVE cobrindo todo o territOrio do municipio (em 5
lotes), em espaço püblico de acesso pUblico, complementados com PCVE em
instalaçOes municipais.

Interceder junto de privados corn vista a instalaçâo de PCVE nas suas
infraestruturas, em particular nos Postos de Abastecirnento de combustivel,
parques de estacionamento ou empreendirnentos diversos.

Avaliar, sempre que pertinente, propostas individuals de OPC para autorizaçâo
de instalaçao de PCVE em Alrnada.

Atualizar o Regulamento de Taxas Municipais de forrna a incluir Taxas de
Licenciamento desta Atividade e de Ocupaçáo Privativa do Espaço Püblico.

Apolo tecnico a descarbonizaçao da frota municipal, através da identificação de
fontes de tinanciamento para a eletrificaçao de frotas e elaboração de
candidaturas:

Aviso n.° 12381/2019, “3.° fase do Programa de Apoio a Mobilidade Elétrica na
Administraçâo PUblica”, lançado pelo Fundo Ambiental. Estas candidaturas
contemplararn a aquisiçao de duas viaturas ligeiras de passageiros 100%
elétricas e respetivos postos de carregamento.

Aviso fl.0 20226/2019, “3~ Fase do Programa de Apoio a Mobilidade Eletrica na
Administraçao PUblica — Parte 2”, lançado pelo Fundo Ambiental. Estas
candidaturas contemplaram a aquisiçëo de duas viaturas ligeiras de
passageiros e mercadorias 100% eletricas e respetivos postos de
carregamento.

2.3 Promoçao da eficiêncla energetica e carbónlca em frotas de
transporte

• Realizaçao de parecer técnico corn especiticaçOes para viatura eletrica multiusos,
a utilizar na ETAR da Quinta da Bomba, dos SMAS de Almada.

Proposta de P ela torio d e Atividad es e Con las 2020
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2 4 Sensibilizaçao para uma mobilidad urbana eco-eficiente

• Apoio a manutenção do Guia Digital dos Transportes PUblicos de Almada e
acompanhamento técnico do processo de migração para os servidores da CMA.

2 5 Participaçao em redes e plataformas de mobilidade e
transportes

• Participaçao na EcoMobility Alliance.

Participacao na Rede TRANSPORLIS.

Participaçâo na Associação Portuguesa do Veiculo Elétrico.
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3. Economia Circular e Espaços Urbanos Inteligentes

3.1 Apoio a participaçao do Municipio de Almada no Global
Covenant of Mayors for Climate & Energy

Acompanhamento do desenvolvimento do Global Covenant of Mayors for Climate
& Energy.

Atualização da base do dados que suporta o lnventario Local de Emissoes,
corn os dados de consumo de energia disponibilizados pela DGEG, Direçao
Geral de Energia e Geologia, e consequente cálculo cle emissöes associadas
as diferentes atividades econOmicas no municipio.

Validação e tratamento das matrizes energetica a carbOnica e restante
informaçao associada para formato compativel corn a integraçào na nova
Plataforrna CDP (Carbon Disclorure Project).

3 2 Financiamento para a transição energetica

Desenvolvimento do projeto Bundle-UP: Novel Project Development Assistance
Methodology to energize Public and Private European Energy Efficiency Projects,
financiado pela Comissao Europeia a 100%, através do Programa Horizonte 2020.

Participaçao nas reuniOes virtuais e preparaçâo do pipeline do possiveis
investimentos em eficiencia energética e energias renovãveis em edificios
municipais e privados.

lntegracao e desenvolvimento de projetos especificos como case-studies a
integrar na plataforma conjunta, nomeadamente:

Novo contrato de gestâo do eficienc a energética para a lluminaçäo Publica.

Trabalho de base de dirnensionamento e avaliaçao de uma instalaçao
fotovoltaica na ETAR do Valdeao.

Sistema fotovoltaico para produçao em regime do autoconsumo na
cobertura do Forum Municipal Romeu Correia.

Avaliaçao de maturidade dos projetos a definir no pipeline, incluindo avaliaçao
técnica e económica e agregaçao de inforrnacao.

Elaboraçao de candidaturas a programas do financiamento, europeus e nacionais,
no dominio da transiçao energética para a descarbonizaçao dos diferentes setores
do atividades econOmics em Almada:

Proposta de Relatorio de At v dades e Cantos 2020
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(Programa Horizonte 2020, Avisos LC-SC3-EC-5-2020 — Supporting public
authorities in driving the energy transition e LC-SC3-EC-2-2020 — Mitigating
household energy poverty).

BRIDGE 2050, Boosting Regional/local Innovative Development through
multi-level Governance in Energy planning for 2050 (AGENEAL foi Parceiro
Lider).

LETS, Lighting Energy Transition with Society.

CityTEX — econornia circular no sector téxtil, corn especial enfoque nos
processos do contrataçao publica sustentàvel, sensibilizaçao dos cidadãos
e fomento da atividade econOrnica local.

Eurosolar for all: energy communities for a fair energy transition in Europe —

Sun4AIl (AGENEAL e CMA são parceiras): os resultados da avaliaçao foram
conhecidos em janeiro do 2021, tendo esta candidatura sido aprovada.

3.2 Economia Circular e cidades inteligentes

Participaçao e apoio técnico ao desenvolvimento da parceria para a cooperaçáo
no dorninio da transição energética, resiliencia climatica, econornia circular e
cidades inteligentes no ãmbito do projeto internacional do cooperação IUC-LAC
entre Almada e Vina del Mar, Chile.

lntegraçao no Grupo de Trabalho Local para desenvolvirnento da “Estrategia
Almada Circular e Inteligente 2030”, na sequència do estabelecirnento de uma
parceria do cooperação corn a NOVA-IMS.

3.3 Outras Açoes

Projeto PROSPECT.

Apresentacao dos resultados do projeto PROSPECT no evento Covenant of
Mayors’ Investment Forum — Energy Efficiency Finance Market Place, quo
decorreu em Bruxelas a 18 e 19 do fevereiro do 2020, onde a AGENEAL
partilhou a experiència em projetos europeus e peer-to-peer mentoring (tutoria
entre pares), assim como o trabalho desenvolvido no âmbito do Fundo
Climatico de Alrnada.

Participaçao no grupo do trabalho quo a DGEG criou para a realizaçáo do “Exame
a Politica Energetica Nacional no Ciclo 2019-2020”, prornovido pela Agencia
Internacional do Energia (AlE):
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Elaboraçâo de contribulos para a resposta ao inquerito no àmbito dos In Depth
Reviews da AlE, sobre as poilticas e niedidas do sector empreendidas nos
ültimos quatro anos, ao nivel local.

Participacâo na sessào de trabalho rernota corn a AlE e a DGEG dedicada a
ação local para a eficiencia energética e descarbonizaçao (PT ID!? - DAY 8 -

Regional agencies for energy), corn apresentação do trabalho realizado (23 de
setembro de 2020) e emissão de sugestoes para valorizaçâo da acão local.

Proposla de S alalorio de Alivida des e Con las 2020
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Mobilização da Comunidade Local para a Açao
Climatica

4.1 Criaçao de uma Comunidade Loca e Energ~a

Elaboraçäo de note técnica para informaçao a Camera Municipal de Almada sobre
o estado de desenvolvimento das Comunidades de Energia Renovavel,
nomeadamente o atual enquadramento legislativo, a proposta de regulamentaçao
(a data em consulta pOblica), assim como Os projetos, candidaturas e outras
experiências jâ em desenvolvimento em Portugal e perspetivas para Almada,
nomeadamente a possivel coordenaçao corn a PLAC.

4.2 Mobiiizaçao da Comunidade para a Descarbonizaçao

• Desenvolvirnento do projeto europeu INTENSIFY, More Carbon Reduction
through intense Community Engagement, coordenado pela AGENEAL e
coflnanciado a 85% pela Comissão Europela através do Programa INTERREG
Europe.

Coordenacào des 4a e 5a reuniOes de gestão de projeto que decorreram em
Trnava, Eslovaquia, a 16 de janeiro de 2020, e online, a 28 de malo de 2020,
respetivamente. As reuniOes tiveram como objetivo avaliar os principals
pacotes de trabalho em desenvolvimento, nomeadamente a comunicacão e
disseminaçao, a gestao de projeto, incluindo os relatOrios de progresso, o
modulo de troca de experiéncias (visitas de estudo, registo de boas préticas,
avaliaçao dos eventos teméticos desenvolvidos, e inquéritos de avaliacão de
impacte). Pare fazer face as restriçOes relacionadas com a pandemia foram
discutidas e aprovadas novas diretrizes de trabalho para os restantes meses
de desenvolvimento do projeto.

Contributos pare os 30, 40 e 50 reiatorio de progresso do projeto que inclui o
trabalho efetuado no âmbito dos pacotes de trabalho troca de experiências e
comunicaçäo e disseminação, assim como o restante relatOrio técnico e
financeiro.

Realização do webinar/study visit a Almada com a apresentação do projeto
HERB (social housing retroffiting) e visita, por teleconferéncia, a uma des
habitaçoes intervencionadas corn a participaçao dos residentes.

Organizaçao de uma study visit virtual, atraves de videoconferencia no die 2 de
outubro, em que foi apresentado o projeto Multiadapt e as Hortas Urbanas da
Quinta do Texugo a uma delegaçâo de técnicos de Vitoria-Gasteiz e da AgOncia
do Ambiente do Pals Basco.

Proposta de Relatorio de Ativid ades e Con as 2020
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Desenvoivimento do Piano de Ação Regional por cada parceiro, sob
coordenaçâo da AGENEAL, que acornpanhou a sua realizaçâo.

Acompanhamento e apoio técnico aos parceiros de projeto, através da
organizacäo de study visits e reuniOes virtuais, corn vista a finahzaçao dos
respetivos Pianos.

Preparaçào da versão draft do Piano de Acão Regional que deverá ser
elaborado corno documento final no àmbito deste Projeto contendo urn conjunto
de medidas a irnplernentar no ano de 2021 e 2022.

AçOes dirigidas a Cornunidade Educativa:

Dinarnizacao de uma sessão de sensibilizacâo sobre “Poiuicao do Ar”, que
decorreu no dia 24 de janeiro de 2020, na Escola Secundaria Emidio Navarro,
no ãrnbito da disciplina Area de Projeto e dirigida a alunos do 12° ano. Nesta
sessão participararn cerca de 80 alunos, acornpanhados por 3 professores.

Dinarnizaçao de duas sessöes de sensibilizaçao sobre “Energia e AlteraçOes
Climãticas”, que decorreram no dia 27 de janeiro de 2020, na Escola
Secundaria Daniel Sarnpaio, no ârnbito da disciphna de Geografia, dirigida a
alunos do 10° ano e Curso Profissional de Técnico de Turisrno. 0 total de
alunos presentes ern arnbas as sessOes foi cerca de 70.

Atendirnento direto do pUblico, tipo serviço help-desk em matéria de info-energia.

4.3 Partic paçao em redes nacionais e internacionais

Representaçao de Airnada na Associaçâo Europeia Energy Cities.

Participaçao nas RNAE, Rede Nacional de Agencias de Energia.

P roposta do R elalorio do Alividades e Con las 2020
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Atividades de Administraçao e Gestão
Ao iongo de 2020, na vertente administrativa e de gestáo, destaca-se a reaiizaçâo clas
seguintes atividades:

— Preparação e realizaçao de 3 reuniöes do Conseiho de Administracao.

— Eiaboraçao do ReiatOrio e Contas da AGENEAL de 2019, inciuindo a vahdaçao de contas
por auditor certificado, para aprovacào pelos órgthos sociais da agéncia.

— Aprovacäo de proposta do Relatorio e Conta do exercicio do anode 2019, em Assembieia
Geral reahzada a 19 de junho de 2020.

— Desenvoivimento do processo de consohdacao de contas de 2019 corn o Municipio de
Aimada.

— Eiaboraçao da Proposta de Piano de Atividades e Orçamento para 2021 e sua aprovação
em Assembieia Gerai reahzada a 25 de novembro de 2020.

Proposla de Rel atór 0 de Ally dades e Con las 2020
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A AGE EAL vista por dentro
Os Associados da AGENEAL

A AGENEAL, Agenda Municipal de Energia de Almada e urna associação privada sem fins
lucrativos, criada em marco de 1999, que tern por objetivo contribuir para 0 aurnento da
eficiência energética e para a melhoria do aproveitarnento das energias renováveis no
Concelho de Almada.

A AGENEAL tern-se constituido como urna plataforma de debate e reflexão sobre energia,
atraves da agenciação de projetos que, corn o envolvimento dos associados, contribuarn para
reduzir o consurno de energia e das emissOes de CO2 ern Almada.

Para dar corpo a este objetivo, Os seus associados são instituiçOes e empresas ligadas ao
Concelho de Almada, que atuam na area da energia ou são importantes atores no setor da
atividade que exercem.

o quadro seguinte indica os associados, a participação no patrirnOnio associativo nominal e o
nUmero de votos ern Assemblela-Geral, a 31 de dezernbro de 2020.

Proposta de P ela orb de Alividades e Con las 2020



a
ldeias corn nergiaA G E N E A L Agéncia Municipal de Energia de Almada

Participação de cada associado no PatrimOn o Associativo Nominal da AGENEAL em 31/1212020

Participação no Património Nümero
Associado Associada Associativo Nominal V:~s

(€) %
CMA Fundador 116 718,71 42% 117

ADENE Fundador 997,60 0% 1

AMARSUL Fundador 2 992,79 1%

EDP Distribuiçäo Fundador 8 978,36 3% 9

ENSULMECI Fundador 17 956,72 6% 18

FCT/UNL Fundador 8 978,36 3% 9

FERTAGUS Fundador 8 978,36 3% 9

IPQ Fundador 4 987,98 2% 5

IPS Ordinàrio 2 992,79 1% 3

Lasting Values Ordinário 2 992,79 1% 3

MADAN PARK Fundador 8 978,36 3% 9

MTS Ordinário 2 992,79 1% 3

OZ Energia QrdinArio 2 992,79 1% 3

SETGAS Fundador 2 992,79 1% 3

SMAS Fundador 64 346,47 23% 64,5

Sovena Ordinãrio 2 992,79 1% 3

Transtejo Fundador 2 992,79 1% 3

TREMC Fundador 2 992,79 1% 3

TST Fundador 8 978,36 3% 9

WeMob Ordinãrio 997,60 0% 1

277 831,99 100% 278,5

Os Orgaos Soclais cia AGENEAL

De acordo corn as estatutos da AGENEAL e coma contrato firmado corn a Cornissao Europeia
ao abrigo do qual foi criada, a Conselho de Administraçâo da AGENEAL e composto por cinco
elementos. E presidido pelo representante legal do Municipio de Almada e integra,
obrigatoriamente, urn Administrador-Delegado norneado pela Cârnara Municipal de Almada e
urn representante de agéncias de energia regionais ou agéncia nacional de energia. Os
restantes dois vogais são eleitos em Assembleia Geral, entre os associados (n.° 1 do artigo 150,

dos Estatutos da AGENEAL).

Proposta de Relator o de At vidades e Contas 2020
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Os orgãos sociais da AGENEAL integram aincla de urn Conselho Fiscal, ao qual compete. entre
outras atribuiçoes, examinar a situacão econOmica e financeira da AGENEAL.

A atual cornposiçào dos órgãos sociais da AGENEAL, eleitos em 29 de marco de 2019 para
urn rnandato de 3 anos, e apresentada em baixo.

Assembleia-Geral

L. Presidente da Mesa: Inés de Medeiros, Câmara Municipal de Almada

I... 1° Secretário: Margarida Perez Perdigäo, Transtejo

2° Secretârio: Fernando Epifânio, TST

Conselho Fiscal
~ Presidente: Miguel Salvado, SMAS de Almada

Lq 1L~ Secretário: Ana Cristina Dourado, Fertagus

L 20 Secretário: Cristina Vasconcelos, MTS

Conselflo de Administracao
L Presidente: Inés de Medeiros, Camara Municipal de Almada

‘-. Administradora-Deleoada: Catarina Freitas, Câmara Municipal de Almada

Lq Vogais do Conselho de Administrayao:

• Luis Silva, ADENE

• Virgllio Machado, FCT/UNL

• AntOnio Leal Sanches, E-Redes

Conselho Técnico-Cientifico:
L Inés de Medeiros, CMA, Presidente do Conseiho de Administraçao

‘- Fernando Santana
~ Hélder Gonçalves
L Sérgio Pinheiro

‘-. Sandra Martinho

‘- JUlia Seixas
‘- João Francisco
L. Isabel Soares
Lq Jean-Pierre Vallar

Proposta de P ela Iorio de A lividad es e Con as 2020
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Relatório de Contas do xercIcio de 2020
Apresentam-se nas páginas seguintes o Balanço e a Dernonstraçäo de Resultados por
Naturezas em 31 de dezembro de 2020, a Demonstraçao das Alteraçoes aos Fundos
Patrimoniais, Demonstraçao dos Fluxos de Caixa e o Anexo, corn notas explicativas destas
demonstraçoes.

Proposta de Aplicaçao dos Resultados

A Administração propOe que o resultado liquido do periodo seja inscrito na seguinte conta:

— ResultadosTransitados: -€122 556,89.

Almada, 11 de marco de 2021

o Conselho de Administraçao da AGENEAL,

A Presidente do Conseiho de Admiriistraçâo, A Administradora-Delegada,

_____ 4? ‘~.d
Inés de Medeiros CZina Freitas

o V .aI do Co §~~eAdniinistraçao, 0 Vogal do Conselho de Administração,

\~\CA&~~
Virgilio M- hado Luis Silva

o Vogal do Conseiho de Administração,

Antonio Leal Sanches

Proposta de Reialório de Atividad es e Con las 2020
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Notas Preliminares sobre as Contas do Exercicio do Ano 2020

As contas da AGENEAL forarn auditadas e certificadas por urn Revisor Oficial de Contas.

A AGENEAL consolida as suas contas corn a CMA, nos termos da Lei 73/2013 de 3 de setembro.

A análise que se apresenta não substitui o conteOdo do relatôrio de contas do exercicio de 2020,
que e parte integrante deste docurnento. Pretende apenas contribuir para uma meihor interpretaçao
dos valores, dando-Ihe 0 contexto que as demonstracoes tinanceiras por si so, não possuem.

0 resultado liquido negativo do ano de 2020 encontra explicaçâo no facto da AGENEAL ter vivido
num impasse ao longo de todo o ano relativamente ao pagarnento de trabaihos realizados para a
Câmara Municipal de Almada e para Os SMAS de Almada, cuja regularizaçào o mitigaria, estando
ainda em avaliacao formas de diversificar as fontes de financiamento e receita.

Recorde-se que, no final do 2019, a CMA identificou urn conjunto de dificuldades para o
estabelecirnento de urna figura juridica que enquadrasse urna relacao formal e continuada e que
permitisse rernunerar a agència pelo trabalho que desenvolveu nesse ano em seu beneficio. Esse
cenário manteve-se ern 2020, ern que o ünico rendirnento oriundo da CMA foi urn contrato de
prestação de servicos no valor do € 19 950,00, pose embora terem sido identificados trabalhos e
projetos prioritarios para a acao climatica da CMA, para os quais a AGENEAL em parceria corn os
restantes associados teria urn papel muito relevante.

Relativarnente a questao do financiarnento alternativo aos rendirnentos provenientes da CMA, no
espaco de urn ano e no contexto do urna pandernia que condicionou muito a atividade econOmica,
nâo foi possivel redefinir e recentrar a atividade da AGENEAL, para a alargar e dirigir a outros
destinatários e estabelecer outros contratos diferentes daqueles que tern gerado os rendirnentos da
agéncia, tendo presente a sue natureza estatutária e forrnato juridico.

Apesar destas condiconantes, a AGENEAL naG deixou de desenvolver a sue atividade, honrando
os contratos vigentes corn a Cornissao Europeia e outros clientes, conforme e reportado neste
relatOrio, e curnpriu integralrnente e atempadamente os cornpromissos corn os salarios dos seus
trabalhadores e os pagamentos aos seus fornecedores & ao Estado.

Ainda relativamente a situaçao financeira da AGENEAL, e importante referir que o valor dos
trabalhos executados anteriormente para o Municipio de Almada. no rnontante de €265 627,50
(€50 000,00 para os SMAS de Almada em 2017 e €215 627,50 para a CMA em 2019), que não
pôde ser refletido nas contas, por não ter sido recebido, compensaria a reduçao do patrirnónio
associativo nominal que a AGENEAL registou, por via dos resultados negativos de 2019 e 2020.

Pela sue importáncia e histOrico de resultados obtidos, destacam-se ainda os beneficios intangiveis
que a intervençäo da AGENEAL produz junto da comunidade local. A AGENEAL efetua urn serviço
permanente de sensibilizaçao da populaçao para a necessidade de racionalizar o consumo de

Propos a de ReiaIO rio de Atividad es e Conias 2020
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energia, através do desenvolvirnento de projetos, da divulgaçao por intermedlo da página de Internet
ou do contacto direto corn o pOblico, diariamente ou ern acöes de rua realizadas ern rnomentos
especificos. Os resultados desta intervencào continuada, nao sendo irnediatarnente mensuráveis,
conduzern a efeitos positivos a rnédio e longo prazo, que nao podem ser dissociados da
interpretaçao dos resultados contabilisticos da atividade da Agenda.

Proposta do Relator a de A vid odes e Costa s 2020
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Ativo nao corrente

Ativos fixos tangiveis

Ativos intangiveis

Ativo corrente

Créditos a receber
Diferimentos

Outros activos correntes

Caixa e depósitos bancarios

BALAN~O (MODELO REDUZIDO)
31 de dezembro de 2020

SNC — ESNL

9.1

11

9.2

4

Monianios espressos cm EURO

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
Fundos Patrimoniais

Fundos 14

ResuLtados transitados 14

ResuLtado tiquido do periodo

TotaL dos fundos patrimonials

PASSIVO
Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores 9.3

Estado e outros entes p(ibLicos 10

Diferimentos 11

Outros passivos correntes 9.2

Total do passivo
Total dos fundos patrirnoniais e do passivo

0 Conseiho de Admlnistraçao

ATIVO

:•‘ RLJBR1CA . “, HOTAS — 31.12.2020 ~. 31.12.2019

5

6

1.519,68

2. 04 1, 77

2. 911, 25

3.573,10

Total do ativo

3.561,45 6.484,35

11.434,08 25532,34

2.793,90 2.769,46

88.170,74 135.359,61

17.617,33 71.012,56

120.016,05 234.673,97

123.577,50 241.158,32

274.839,19 274.839,19

•97,432,27 35.141,28

-122.556,89 (132.573,55)

54. 850,03 177.406,92

0,00 0,00

8.726,93 3.326,13

11.225,86 10.065,14

24.053,89 26.925,38

24.720,79 23.434,75

68.727,47 63.751,40

68.727,47 63.751,40

123.577,50 24 1. 158, 32

Q9~A$C~

ese DnaProposia de Relaiorio

o Contabilista certificado n°1 8559

4.
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DEM0NsTRAcA0 DAS ALrERAcOES AOS FUNDOS PATRIMONIAIS
Periodo findo em 31 de dezembro de 2020

SNC — ESNL

Monlanles expressos em EURO

‘p.

Demonstraçäo das aiterac4sdg fundos patrimoniais~dopin’odo findo cm 31 de Dezembro de 2020

Resultados
Fundas

transitados

Posição em 01 de janeiro do 2019 265 860,62’ 9705,19 25436.09 301 002,10

Resultados do exercicio de 2018 25436.09 -25 436,09 0,00

Fundos 8 978,37 8 978,37

Resultados doexercicio -132 573,55 -132 573,55

Poslçao a 31 do Dezembro de 2019 274 839,19 35141,28 -132 573,55 177 406,92

Posição aOl do Janeiro do
274 839,19 3514128 -132 573,55 177 406,92

2020(ESNL)
Resultado liguido do periodo de

-132573,55 132 573,55 0,00
2019

Resultado liquido do e~rcicio -122556,89 -122 556,89

Poslçäo em 31 do Dezembro de
274839,19 -97432,27 -122556,69 54850,03

2020

0 Consolho do Administração 0 Contabilista Certiticado n° 18559

Proposta tie Relato rio tie Ativid ades e Contas 2020
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DEM0N5TRAcA0 DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
(MODELO REDUZIDO)

Periodo findo em 31 de dezembrO de 2020
SNC — ESNL

Vendas e serviços prestadas

SubsidiOs, doacoes e te~ados a exploracäO

Fornedirnentos e servicOS externos

GastOs corn pessoal

Outros RendirnefltOs

Outros gastOs

ResultadOs antes de depreclacoes gastos de financiarnentos e impostos

Gastos/ reversães de depreciacäo e de arnOrtlzacäO

Resultado operacianal (antes de gastos C financlaTtlentOs e mipostos)

Juros e rendiflientos sirnilares obtidos

Juros e gastos simitares suportados

Imposto sabre o rendirnento do periodo

Resultado liquido do periodo

0 ConseIho de AdministracãO

Montaflies e~pre5aOS em EURO

Rubricas

Resultado antes de impostos

0 Contabilista Certificado n° 18559

PiopoSla do ReIato(iO de
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DEMONSTRAcAO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
Periodo findo em 31 de dezembro de 2020

SNC — ESNL

Montanies e~cpIessas em EURO

Perlodo
2020 2019

Fiuxos de Caixa das actividades oDeracionais
Recebimentosde ciientes 51070,84 8203,56
Pagamentos a fornecedores (72 201,30) (160755,73)
Pagamentos ao pessoai (99 889,27) (100 753,83)

(121 019,73) (253 306,00)

Pagarnentos / recebimentos do impasto sabre a rendimento (333,41) (2 027,10)

Outros recebimentos / pagamentos 67 957,91 16 262,30

(53 395.23) (239 070,80)

Fiuxos de Cain das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangiveis (1 995,02)
Activos intangiveis (4 723,20)
Recebimentos provenientes de:

(6 718, 22)

Fiuxos de Caixa das actividades de financiaruento
Recebimentos provenientes de:

Reaiizaçoes de Fundos 5 985,58

Pagamentos respeltantes a:

Variaçäo de caixa e seus equlvalentes (1+2+3) 53 395,23 (239 803,44)

Efeito das dlferencas de cámbio

Caine seus equlvaientes no inIcio do perlodo 4 71 012,56 310 816,00

Caixa e seus equlvalentes no tim do periodo 4 17 617,33 71 012.56

0 Conselho de Admin s ração o Contabilista Certificado no 18559

C
Proposta do Rela
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Anexo as Demonstraçôes Financeiras do
Exercicio de 2020

ldentificaçao da entidade

1.1.Designaçáo da Entidade: Agéncia Municipal de Energia deAlmada

1.2.NIPC: 504 329 073

1.3. Sede: Rua Bernardo Francisco da Costa, 44, 2800-029 Almada

1.4.Natureza da atividade: A Agenda Municipal de Energia de Almada, AGENEAL é uma
associacão privada sem fins lucrativos, criada pelo Municipio de Almada em marco de 1999
no ambito do Programa SAVE II da Comissâo Europeia, corn o objetivo principal de
promover a eficiência energélica no espaço regional onde se insere.

As demonstraçoes financeiras em 31 de dezembro de 2020 foram preparadas nos termos legais
para apreciacão e votaçao em Assembleia-Geral pelos associados da AGENEAL.

2. Referencia contabilistico de preparaçao das Demonstraçoes

Financeiras (DF)

2.1.Demonstraçoes Financeiras
As presentes dernonstraçoes financeiras foram preparadas de acordo corn o sistema de
normalizaçáo contabilistica para as entidades do sem fins lucrativos, aprovado pelo
decreto-le n°36-A/201 1 de 9 de marco de 2011.
Insirumentos legais:

• Aviso n° 8259/2015 de 29 dejulho;
• Portaria 220/2015 de 24 de julho — modelos das demonstraçoes:
• Portaria n° 218/2015, de 23 de julho — COdigo das Conies;
• Decreto lei n° 98/2015, 2 de junho;
• Decreto lei n° 158/2009, de 13 de julho -SNC;

2.2. lndicaçao e justificação das disposiçoes do SNC que, em casos excecionais,
tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstraçoes
financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem
verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No presente exercicio nao foram derrogadas quaisquer disposiçoes do SNC.

Propesia de Reialorio de Atividades e Coiitas 2020
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2.3.Indicaçao e comentarios das contas do balanço e da demonstraçao dos
resultados cujos conteUdos nao sejam comparáveis corn o exercicio anterior.
As demonstraçoes do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 são cornparãveis, em

todos os aspetos significativos, corn os montantes de 31 de dezembro de 2019.

3 Bases de apresentação e polIticas contablistica

3.1.Bases de mensuração usadas na preparação das demonstraçoes financeiras

a) Continuidade
Corn base na informação disponivel e nas expectativas futuras, a AGENEAL
continuara a operar no futuro previsivel. Assumindo que não ha a intencâo nem a
necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelrnente 0 nIvel das suas operaçoes,

para as ESNL, este pressuposto nâo corresponde a urn conceito econOmico ou

financeiro, mas sirn a manutenção da atividade de prestaçâo de servicos ou A

capacidade de cumprir os seus fins;

b) Regime do acréscimo (periodizaçao economica)
Os efeitos das transaçoes e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles
ocorrern (satisfeitas as definicoes e os critérios de reconhecirnento de acordo corn a
estrutura conceptual do SNC, independenternente do momento do pagarnento ou do

recebirnento), sendo reconhecidos contabilisticamente e divulgados nas
dernonstraçOes financeiras dos periodos corn os quais se relacionam. As diferencas

entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são

registados nas respetivas contas das rubricas <Devedores e credores por acréscirnos>>
e <Diferimentos>>;

c) Consisténcia de apresentaçao
As dernonstracôes financeiras estão consistentes de urn periodo para 0 outro, quer a
nivel da apresentacão, quer dos movirnentos contabilisticos que Ihes dAo origem,

exceto quando ocorrern alteraçOes significativas na natureza que, nesse caso, estAo

devidamente identificadas € justificadas no presente Anexo. Desta forrna, e
proporcionada informaçAo fiAvel e rnais relevante para os utentes;
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ci) Materialidade e agregaçao

A relevancia cia intormacao é afetada pela sua natureza e materialidade. A

rnateriahdade depende cia quantiflcaçao cia ornissão ou erro. A inforrnaçao é material
se a sua ornissão ou inexatidao influenciarem as decisoes econOmicas tornadas por
parte dos utentes corn base nas dernonstraçoes financeiras. Itens que não são

materialmente relevantes para justificar uma apresentaçao separada nas

demonstraçoes financeiras, podem ser materialmente relevantes para que sejam

discriminados nas notas deste anexo;

e) Compensaçao

Dada a sua importância, Os ativos e passivos são apresentados separadamente, assim
como Os gastos e os rendirnentos, que nao devern ser compensados;

t) Informaçao comparativa

A informaçao comparativa deve ser divulgada nas demonstraçoes financeiras corn

respeito ao perIodo anterior. Respeitando o pressuposto da continuidade das

operacoes da Ageneal, as politicas contabilisticas devem ser levadas a efeito de
maneira consistente e ao longo do tempo. Procedendo-se a alteracoes das polIticas

contabilIsticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificaçao devern ser
divulgadas tendo em conta:

• A natureza cia reclassificaçao;
• A quantia de cada item ou classe de tens que tenha sido reclassificada;
• A razão pare a reclassificaçao.

3.2.Politjcas contabilisticas

As demonstraçoes financeiras anexas forarn preparadas a partir dos livros e registos

contabilisticos da AGENEAL de acordo corn a normalizacao contabilistica para as
entidades do sector nào lucrativo (ESNL).

a) Ativos fixos tangiveis
Os ativos fixos tangIveis encontram-se registados ao Gusto de aquisição, deduzido das

correspondentes depreciaçoes.
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As depreciaçOes são calculadas, apôs a data em quo os bens estejam dsponiveis para
serern utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade corn o periodo do vida

Util estimado para cada grupo de bens, segundo o metodo das quotas constantes.

As taxas de depreciação utilizadas correspondern aos seguintes periodos de vida Util

estimada:

Ativo fixo tang ye Vida ütil as ma a

Equipamento de transporte 4 anos

Equipamento administrativo Entre 5 e 8 anos

Outros ativos fixos tangiveis Entre Se 8 anos

b) Ativos intangiveis
Os ativos intangiveis encontrarn-se registados ao custo de aquisicão, deduzido das

correspondentes arnortizaçöes.

c) Outros ativos financeiros

Os outros ativos financeiros são valorizaclos ao preço do custo.

d) Redito
o rédito e merisurado pelo justo valor da contraprestacão recebida ou a receber.

o redito proveniente da venda de bens é reconhecido quando todas as seguintes
condiçOes são satisfeitas:

• Todos os riscos e vantagens da propriedade dos bens foram transferidos para o
cornprador;

• A entidade não n~antém qualquer controlo sobre Os bens vendidos;
• 0 montante do redito pode ser mensurado corn fiabilidade;
• E provavel quo beneficios económicos futuros associados a transação fluarn para

a Entidade;
• Os gastos suportados ou a suportar corn a transação podern ser rnensurados corn

flabilidade.

o rédito proveniente das prestaçoes de serviços e reconhecido liquido de impostos,

pelo justo valor do montante a receber.
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O rédito proveniente da prestacao de servicos e reconhecido corn referéncia a fase de
acabarnento cia transacào a data de relato, desde que todas as seguintes condicOes

sejarn satisfeitas:

• 0 montante do redito pode ser mensurado corn fiabilidade;
• E provavel que beneficios econOmicos futuros associados a transaçâo fluam

para a entidade;
• Os gastos suportados ou a suportar corn a transaçao podern ser mensurados

corn flabdidade;
• A fase de acabamento da transação a data de relato pode ser valorizada corn

fiabilidade.

O redito de juros e reconhecido utilizando o metodo do juro efetivo, desde que seja
provavel que benelicios econórnicos fluam para a entidade e o seu montante possa

ser valorizado corn fiabilidade.

e) Instrumentos financeiros
Os instrurnentos financeiros encontram-se valorizados de acordo corn os seguintes

critérios:

el) Associados e membros, créditos a receber e outros ativos correntes

Estão rnensuradas ao custo deduzidas de qualquer perda de imparidade, por forrna a

refietirern o seu valor realizável liquido.

Estas dividas a receber são registadas pelo seu valor norninal dado que nao vencern

juros e o efeito do desconto é considerado irnaterial;

€2) Fornecedores e outras dividas a terceiros

As dividas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se rnensurados pelo
rnétodo do custo.

As dividas a fornecedores e a outras entidades são registadas pelo seu valor nornirial
dado que não vencern JUl05 €0 efeito do desconto e considerado imaterial;

e3) Periodizaçôes

As transaçaes são contabilisticarnente reconhecidas quando são geradas,
independentemente do momento ern que são recebidas ou pagas. As diferenças entre
Os rnontantes recebidos ou pagos C OS correspondentes rendimentos e gastos são
registados nas rubricas “Outros ativos correntes”, “Outros passivos correntes” e
“Diferirnentos”;
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e4) Caixas e depósitos bancários

Os montantes incluidos na rubrica caixa e seus equiva entes correspon em aos
valores em caixa e depôsitos bancãrios, ambos realizaveis;

e5) Beneficios de empregados

Os beneficios de curto prazo de empregados incluem salários, ordenados, retribuiçOes
eventuais por trabalho extraordinário, prérnios, subsidlo de alimentaçao, subsidio do
ferias e de natal e quaisquer outras retribuiçoes adicionais decididas pontualmente
pela AGENEAL.

As obrigaçoes decorrentes dos beneficios do curto prazo são reconhecidas como
gastos do periodo em quo os servicos são prestados, numa base não descontada por
contrapartida do reconhecirnento de urn passivo quo se extingue corn o pagarnento
respetivo.

De acordo corn a legislação laboral aplicavel, o direito a ferias e subsidios de ferias
relativo ao poriodo, por este coincidir corn o ano civil, vence-se em 31 de dezembro de
cada ano, sendo somente pago durante o perlodo seguinte, pelo que as gastos
correspondentes se encontrarn reconhecidos coma beneficios de curto prazo e
tratados de acordo corn o anteriormente referido.

3.2.1 Juizos de valor criticos e principais fontes de incerteza associadas a
estimativas

Na preparação das dernonstraçoes financeiras anexas foram efetuados juizos de valor,

estimativas e assurnidos diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de
ativos e passivos, assirn corno as quantias relatadas de rendimentos e gastos do

periodo.

3.2.2 Principais pressupostos relativos ao futuro

As dernonstracoes financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da

continuidade das operaçöes, a partir dos registos contabilisticos da AGENEAL.
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4. Fluxos de Caixa

A dernonstraçao dos fluxos de caixa foi elaborada pelo método direto, esta demonstraçao

mostra as principais componentes de recebimentos e pagamentos brutos, a partir dos registos

contabilisticos.

Os montantes recebidos dos projetos assim como as tranches entregues aos parceiros estão

registados na rubrica “outros recebimentos/pagamentos”.

Abaixo e apresentada a sintese dos movimentos de caixa e depositos bancãrios.

Caixa 160,06 131.43 238,86 52,63

Depãsitos a ordem 70.852,50 492.949,10 546.236,90 17.554,70

TOTAL 71.012,56 493.080,53 546.475,76 17.617,33

5. Ativos fixos tangiveis

A quantia escriturada bruta, as depreciaçoes acumuladas e a reconciiiaçao das quantias
escrituradas no início do periodo e no fim do periodo, foram desenvolvidas de acordo corn o

seguinte quadro:

I Abate!
2019 MiçOes I

transferencias

Equ pamento basico 8 564,75 8 564,75

Equ pamento de transporte 1 233,93 1 23393

Equ pamento administrativo 14858,16 -9019,92 5838,24

Outras atKvs tangiveis 10 260,47 10260,47

Alive tangivel bruto 34917,31 -9019,92 25897,39

Equ pamento básico 6 991.48 677,83 7669,31

Equ pamento de transporte 1 233,93 1 233,93

Equiparnento adm nistratvo 14162,10 473,02 -9019,92 5615.20

Outras ati~os tangiveis 9618,55 24072 9859,27

Depreciaçoes acumuladas 32 006,06 1391,57 -9019,92 24 377,71

Ativo tangivel liquido 2 911,25 -1391,57 1 519,68
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6. Ativos intangiveis

0 detalhe desta rubrica é apresentado como se segue:

DirninuiçOes

Programas inforrnaticos 75.675,27 75.67527

Ativo Intangivel bruto 75.675,27 75.675,27

Amortizaçöes acumuladas 72.102,17 1.531,33 73.633,50

Amortizaçöes acumuladas 72.102,17 1.531,33 73.633,50

Ativo Intangivel ilquido 3.573,10 -1.531,33 2.041,77

En, programas informaticos incluem-se a “ciclovia virtual” e a “website percursos pedonais”,
apesar do valor contabilIstico destes ativos ja estar integralmente amortizado.

7. Reditos

Quantia de cads categoria significativa de redito, reconhecida durante o periodo incluindo o
redito proveniente de:

Prestaçoes de serviços

Faturados a CMA

A outras Entidades

Subsidios a exploraçào

Projectos Nacionais

Projectos europeus

Outros rendimentos e ganhos

2020

19.950,00

10.296,00

30.246,00

97.946,58

97.946,58

Outros 1.392,56

TOTAL 129.585,14

2019

0 00

24.494,90

24.494,90

29.400,00

153.256,07

182.656,07

3.476,86

210.627,83
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8. Impostos em sede de IRC

0 imposto do exercicio foi calculado conforme apresentado no maps seguinte:

Resultado antes de impostos (122.478,28)
Gastos nao dedutiveis 581,54

Prejuizo fiscal (121.896,74)
Colecta
Tributaçôes autOnornas 78,61

Estimativa Imposto sobre o rendimento 78,61

As tributaçOes autônomas dizem respeito a ajudas de custo e a deslocaçoes ao serviço da
AGENEAL em viatura prOpria.

A AGENEAL ainda tern prejuizos fiscais pars deduzir de 2017 no montante de € 19.041,90 e
de 2019 de € 132.24014.

9. Instrumentos financelros

As bases de rnensuração U I izadas para Os instrumentos financeiros oram as do custo.

9.1.Valores a receber

o montante inscrito nests rubrica diz respeito a urns fatura por receber de serviços
prestados so SMAS, no montante de 11.434,08 euros.

9.2.Outros ativos e passivos correntes

0 detalhe desta rubrica e apresentado como 5€ segue:
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2020

Ativos

Associados em curso 2.992,79 2.992,79

Projetos a faturar 84.547,86 132.136,73

Outras contas a receber 630,09 230,09

Total 88.170,74 135.359,61

Passivos

Remuneraçôes a liquidar 24.655,10 23.425,94

Outras contas a pagar 65,69 8,81

Total 24.720,79 23.434,75

Total liquido 63.449,95 111.924,86

9.3. Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 a rubrica “fornecedores”
apresentava a segu nte composicâo:

Fornecedores entidades associadas 8.230,20 1.496,40

Fornecedores gera s 496,73 1.829,73

otal creditos a receber 8.726,9 3.326,13

10. Estado e autros entes pUblicos

Em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 a rubrica “estado e outros entes
publicos” apresentava a seguinte composicão:

Estado a outros entes pUblicos

Passivos

IRC a pagar 78,61 333,41

Retençao de impostos sobre rendimento 1.935,00 2.733,00

imposto sobre o valor acrescentado 1.669,15 3.745,11

Contribuiçoes para a seguranca social 7.543,10 3.253,62

11.225;86 ., .?dó~s,i4
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A AGENEAL não tern contribuiçoes nem impostos em mora, pelo que Os montantes inscritos
no passivo dizem respeito a contribuiçOes e impostos que se vencem em 2021.

11 Diferimentos

o detalhe desta rubrica detaiha-se como se segue:

Ativos
Gastos a reconhecer

Rendas 748,20 748,20

Soguros 2.045,70 2.021,26

Total 2.793,90 2.769,46

Passivos

Rendimentos a reconhecer 24.053,89 26.925,38

Total 24.053,89 26.925,38

Total liquido -21.259,99 -24.155,92

12.Beneflclo dos emp egados

o detalhe desta rubrica detaiha-se como se segue:

2020

Remuneraçoes do pessoal 142.562,87 144.536,98

Encargos sobre remuneraçôes 30.192,70 30.753,08

Seguros de acidentes do traballia 1.536,94 1.789,57

Outros gastos corn o pessoal 0,00 6,41

TOTAL 174.292,51 177.086,04

o nOrnero medio de trabaihadores durante 0 ano foi de 6.

A AGENEAL proporciona aos seus trabaihadores urn seguro de saUde, tendo suportado corn o
mesmo um encargo de € 5.246,20 neste exercicio.
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“713.Outros Gastos

Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, a rubrica “outros gastos” apresentava a seguinte
composiçâo:

2020 2019

Impostos 3896,99 9.385,12

Quotizaçoes 340,00 340,00

Outros 581,56

4.818,55 9.725,12

14. Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a rubrica “fundos patrimoniais” apresentava a segu nte
composicâo:

Fundos Patrimon~ais

Patrimônio associativo nominal 274.839,19 274.839,19

Resultados transitados -97.432,27 35.141,28

Resultado liquido do periodo (122.55689) -132.573,55

Total dos fundos patrimonlais 54.850,03 177.406,92

Urn dos associados, que entrou em 2019, ainda não realizou a sua participaçâo no montante
de € 2.992,72, este rnontante está incluido no ativo na rubrica “outros ativos correntes”.

15.Outras informaçoes relevantes

Os membros dos ôrgãos sociais da AGENEAL näo auferem qualquer remuneração pelo
desempenho do seu cargo.
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Balanço e Demonstraçao de Resultados em S C-
AP

BALAN~0 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

SNC - Al’
(Valore5 em euros)

RUBRICA NOTAS 31.12.2020 31.12.2019

Ativo nao corrente
Ativos fixos tangiveis
Ativos intangiveis

ATIVO

Ativo corrente
Clientes/contribuintes )utentes

Diferimentos
Outras contas a receber
Caixa e depásitos

PATRIMONIO LIQUIDO

9.1

11

9.2

I

Patrimonio/Capitat

Resuttados transitados
Resuttado Liquido do periodo

Total do Patrimánio Liquido

Passivo nâo corrente

14

14

5

6

1. 519 .68

2. 041 .77

2. 911, 25

3.573,10

Total do Ativo

3.561,45 6.484,35

11.434,08 25.532,34

2.793,90 2.769,46

88.170,74 135.359,61

17.617,33 71.012,56

120.016,05 234.673,97

123.577,50 241.158,32

274.839,19 274.839,19

•97 432 27 35.141,28

-122.556,89 (132.573,55)

54.850,03 177.406,92

PASSIVO

Passivo corrente

Fornecedores
Estado e outros entes pubticos
Outras contas a pagar
Diferimentos

Total do Passivo
Total do Patriinonio Liquido e Passivo

9.3

10

9.2

11

0,00 0,00

8.726,93 3.326,13

11.225,86 10.065,14

24.720,79 23.434,75

24.053,89 26.925,38

68.727,47 63.751,40

68.727,47 63.751,40

123.577,50 241.158,32

0 Conselho de Admlnistraçêo
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DEM0N5rRAçAo DOS RESULTADOS DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
SNC - AP

(Valores em euros)

Rubricas Hotas 31.12.2020 31.12.2019

Impostos contribuiçaes e taxas

Vendas

Prestaçoes de servicos e concessôes 7 30.246,00 24.494,90

Transferencias de subsidios correntes obtidos 7 97.946,58 132,656,07

Fornecimentos e serviços externos 70.029,46) (151.81142)

Gastos corn pessoat 12 174.292,51) (177.086,04)

Outros Rendimentos 7 1.392,56 3.476,86

Outros gastos 13 (4.318,55) (9.725,12)

Resuttados antes de depreciaçoes gastos de (inanciamento (119.555,38) (127.994,75)

Gastos/reversôes de depreciaçao e de amortizaçào 5 (2.922,90) (4.245,39)

Resu(tado operacional (antes de gastos e financiamentos) (122.478,28) (132.240,14)

Juros e rendimentos simitares obtidos

Juros e gastos similares suportados

ResuLtado ante. de irnpostos (122,478,28) (132.240,14)

Imposto sabre o rendimento 8 (78,61) (333,41)

Resultado liquido do periodo (122.556,89) (132.573,55)

0 Conselho do Administraçao 0 Contabilista certificado n°18559
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