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1. RELAÇÕES COM ENTIDADES REGAR 2018

A ASSOCIAÇÃO DA REDE IBEROAMERICANA DE GARANTIAS - REGAR com o número de identiﬁcação
ﬁscal 514 661 860, com sede social no Porto, registada na Conservatória do Registo Comercial sob o
mesmo número, no âmbito da sua actuação relaciona-se, essencialmente com as seguintes entidades,
não obstante poder ter relações com todas as outras entidades:

Identiﬁcação das Partes relacionadas

Relação (*)

Natureza do relacionamento

SPGM – Sociedade de Investimento, SA

B

Presidente CA

IBERAVAL SGR (Espanha)

B

Vice Presidente CA

BANCOMEXT (México)

B

Administrador

FOGABA S.A.P.E.M (Argentina)

B

Administrador

FOGAPE (Chile)

B

Administrador

FNG, S.A. (Colombia)

B

Administrador

FEGA (México)

B

Administrador

FOGAPI (Peru)

B

Administrador

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (México

B

Administrador

SHF, S.N.C. (México)

B

Administrador

PABLO POMBO GONZALEZ

B

Secretário Geral

(*) Relação – Legenda a utilizar:
(A) Entidade do Grupo
(B) Elementos chave da gestão
(C) Membros próximos dos elementos chave da gestão
(D) Entidades controladas ou com inﬂuência signiﬁcativa por parte dos elementos chave da gestão ou membros próximos
(E) Plano de benefícios pós emprego
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.1 Antecedentes
Em 27 de setembro de 2017, em Bogotá (Colombia, foi assinada a ata da fundação da Associação da
Rede Ibero-Americana de Garantias – REGAR e, em 5 de dezembro de 2017, foi celebrada a escritura
da constituição da Associação, nas instalações da SPGM – Sociedade de Investimento, S.A, sitas na Rua
Professor Mota Pinto,, nº 42 F, sala 211 Porto, perante a Notária, Lic. Ana Filipa Ferreira Maio de Menezes
Falcão.
Estiveram presentes 10 (dez) Associados Fundadores, oriundos de sete países: Fundo de Garantia
Buenos Aires SA, FOGABA SAPEM da Argentina, Fundo de garantias para pequenos empreendedores,
FOGAPE do Chile, Fundo Nacional de Garantia SA, FNG da Colômbia, IBERAVAL SGR da Espanha,
BANCOMEXT Sociedade Nacional de crédito SNC do México, Fundo de garantias para empréstimos
agrícolas e assistência técnica FEGA do México, Nacional Financiera Sociedade Nacional de crédito SNC
do México, Sociedad Hipotecaria Federal SHF Sociedade Nacional de crédito SNC, do México, Fundação
Fundo de garantia para empréstimos a pequena indústria, FOGAPI do Peru e da SPGM, Sociedade de
Investimento, SA de Portugal
A Associação rege-se pelos Estatutos, constantes do documento complementar, o qual faz parte da
escritura lavrada a folhas 67 do livro 233_A, do Cartório Notarial Filipa de Menezes Falcão, no Porto
A Associação dá continuidade às atividades que a Rede Ibero-Americana de Garantias REGAR, tem
vindo a desenvolver, desde 1998, como Red Iberoamericana, reconhecida pela Conferência Americana
de Chefes de Estado e de Governo, na CMEIRA do Paraguai, registada sob o nº RRI / 002, no registro
das Redes Ibero-Americanas da Secretaria Geral Ibero-Americana SEGIB, em 24 de outubro de 2011.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.2 Visão
A REGAR pretende ser a Rede líder no espaço ibero-americano, para promover e incentivar a articulação
de diferentes atores, que realizam atividades de cobertura de garantia, bem como facilitar o acesso
ao ﬁnanciamento e à contratação / licitação pública, nas condições mais favoráveis das micro, pequenas
e médias empresas ibero-americanas.

2.3 Missão
Promover, facilitar e coordenar o intercâmbio de informações e partilha de conhecimento de políticas,
programas e apoio para o desenvolvimento integral dos sistemas de garantia ibero-americanos, na
sua atividade de facilitação de acesso a ﬁnanciamento e contratação / licitação pública, nas condições
mais favoráveis das micro, pequenas e médias empresas ibero-americanas.

2.4 Governo corporativo
Em 2018, os membros nomeados para o Conselho de Administração e os cargos de Presidente,
Vice-Presidente e Secretario Geral foram os seguintes:
- SPGM, Sociedade de Investimento, S.A. de Portugal, como Presidente
- IBERAVAL SGR da Espanha, como vice-presidente
- Pablo Pombo González, Secretário
- Banco Nacional do Comércio Exterior SNC, BANCOMEXT do México
- Fundo de Garantia Buenos Aires S.A., FOGABA S.A.P.E.M. da Argentina
- Fundo de garantia para proprietários de pequenas empresas, FOGAPE do Chile
- National Guarantee Fund S.A., FNG da Colômbia
- Assistência Técnica e Fundo de Garantia para Créditos Agrícolas (FEGA) do México
- Fundo de garantia da Fundação para empréstimos à pequena indústria, FOGAPI do Peru
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

Da mesma forma, foram organizadas e constituídas as 5 Comissões REGAR: Comitê de Administração,
Comitê de Regulamentação e Direção Corporativa, Comitê de Riscos, Comitê Técnico e Intercâmbio
de Informações, CTII e Comitê de Promoção, com os respetivos coordenadores, secretários e membros,
estabelecendo as regras operacionais e de funcionamento. As comissões coordenarão as suas funções
e atividades de modo independente, lideradas e coordenadas pelo Secretário-Geral, de acordo com
os Estatutos.
A ﬁnalidade das comissões é consolidar uma governação participativa, para a tomada de decisões. As
comissões são coordenadas e apoiadas pelo Secretário-Geral. Cada coordenador / porta-voz reportará
ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral.
As suas atividades visam, através do intercâmbio, a partilha de conhecimento pelas diferentes comissões
e know-how da Rede Ibero-Americana de Garantias REGAR, em atividade desde 1998.
Na Assembleia Geral Extraordinária de 30 de janeiro de 2018 foi estabelecida a composição inicial das
Comissões, sendo os respetivos membros, abaixo indicados:
- Comitê de Administração:Secretário Geral e SPGM
- Comitê de Regulamentação e Direção Corporativa: FIRA, FNG, FOGAPE e FOGAPI
- Comitê de Riscos: IBERAVAL, FOGABA, FOGAPE, NAFIN
- Comitê o Técnica e de Intercâmbio de Informações: BANCOMEXT, FOGABA, SHF, SPGM
- Comitê o de Promoção: BANCOMEXT, IBERAVAL, FNG e SPGM

Relatorio de Gestão e Contas 2018 da Asssociaçao Rede Iberoamericana de Garantias - REGAR

06

2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.4 Governo corporativo

ASSEMBLEIA GERAL
FUNDADORES

MISSIONÁRIOS
ESTRATÉGICO
ADERENTES
voz sem voto

PRESIDENTE,
VICE PRESIDENTE,
SECRETÁRIO
GERAL Y
6 MEMBROS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
9 MEMBROS

Conselho de Administração é renovado
a cada dois anos Presidente e
Vice-Presidente todos os anos e
Secretário geral cada três anos
Cinco Comitês, cada um com
um coordenador e secretário
Mais associados que
Integrar

SECRETÁRIO GERAL

Comité de
regulamentação e
Governo corporativo

Comitê de Riscos

Comitê Técnico e
troca de
informação

Comitê de Promoção

Comitê de
Administração
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.5 Principais atividades realizadas em 2018

2.5.1

Novos associados

Na Assembleia realizada no Porto (Portugal), foram admitidos os novos associados: GARANTIZAR, SGR,
da Argentina, Garantias e Servicios, SGR, S.A., de CV do El Salvador e do Sistema Nacional de Garantias
SIGA, do Uruguai.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.5 Principais atividades realizadas em 2018

2.5.1

Novos associados

Na Assembleia realizada no Porto (Portugal), foram admitidos os novos associados ss seguintes
instituições: GARANTIZAR, SGR, da Argentina, Garantias e Servicios, SGR, S.A., de CV do El Salvador e
do Sistema Nacional de Garantias SIGA, do Uruguai.
2.5.2

Acordos

Em 26 de outubro de 2018, no Porto, no decurso do XXIII Fórum Ibero-americano, foi assinado um
acordo, com a Associacón de Instituciones ﬁnancieras para el desarrolo - ALIDE. Com base a neste
acordo, REGAR tornou-se membro aderente da ALIDE.
http://www.alide.org.pe/alide-y-regar-suscribieron-un-acuerdo-de-cooperacion-para-trabajar-en-apoyo-alas-pymes-latinoamericanas/?_mrMailingList=132&_mrSubscriber=3517
Também foi deﬁnido um quadro de acordo com o SME Finance Forum do IFC do Grupo do Banco
Mundial.
2.5.3

Reuniões institucionais e promocionais

A Presidente do Conselho de Administração, Beatriz Freitas e o Secretário-Geral, Pablo Pombo
participaram na Assembleia da ALIDE, em Lima (Peru), nos dias 30 de maio e 1 de junho de 2018.
Também se realizaram reuniões de trabalho institucionais com ALIDE, CAF e COFIDE, bem como,
reuniões individuais, com os membros associados da REGAR: FOGABA, FIRA, Bancomext e FOGAPI, e
uma coletiva.
A Presidente e o Secretário-Geral participaram da sessão da Cúpula Anual da Rede Global de Instituições
de Garantia GNGI em Varsóvia, em 13 de junho de 2018, com uma apresentação institucional do
REGAR.
A Presidente e o Secretário-Geral da REGAR participaram na Assembleia e no Seminário Internacional
da AECM de 13 a 16 de junho de 2018, participando, em 15 de junho, no Painel nº 2 "The Anallysia of
Guarantees External Impact Studies “Guarantee schemes and their impact on the economic development:
Measuring their eﬀect on job creation, innovation and growth”.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.5 Principais atividades realizadas em 2018

O Secretário-Geral da REGAR participou, ainda, no Global SME FINANCE FORUM de 5 a 7 de novembro
de 2018, em Madrid; e numa videoconferência, com o FOGABA e os Fundos de Garantias Públicos da
Argentina, em 29 de agosto de 2018.
2.5.4

XXIII Fórum Ibero-americano de sistemas de garantía

O Fórum Ibero-Americano consolidou-se como um palco para a discussão, troca de experiências,
atualização e formação permanente, dos Sistemas de Garantia Ibero-americanos, de forma ininterrupta,
desde 1998, sob a articulação e coordenação da Associón Red Iberoamericana de Garantias - REGAR
e o apoio dos parceiros organizadores, em cada país escolhido.
- Desta vez, o XXIII Fórum Ibero-americano foi coorganizado pela SPGM - Sociedade de Investimento,
S.A. e pela Associação da Rede Ibero-Americana de Garantias - REGAR, e o tema central foi; "Novas
fronteiras para as economias ibero-americanas", evento realizado no Porto (Portugal), em 25 e 26 de
outubro de 2018.
- Estiveram presentes, 217 participantes, de 26 países: Alemanha, Arábia Saudita, Argentina, Angola,
Áustria, Bélgica, Brasil, Colômbia, Chile, Equador, Egito, Estados Unidos, Espanha, El Salvador, França,
Honduras, Itália, Indonésia, Japão, México, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Sérvia e
Uruguai. Os países convidados foram: Egito, Alemanha e UE-AECM.
- Durante este evento, o programa incluiu três comunicações, para as quais foram convidados
conferencistas especializados. A abertura dos trabalhos esteve a cargo de João Correia Neves, Secretário
de Estado da Economia de Portugal. Seguiram-se as comunicações "Revolução digital - a sociedade do
custo marginal zero" por Jereny Rifkin (EUA) Conselheiro da UE e Chefes de Estado. "Apresentação da
SPGM e da atualização do Estudo de Impato no período de 2011-2016", por Beatriz Freitas, Presidente
SPGM; Vasco Rodrigues, Diretor Executivo CEGEA - Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada
da Catolica Porto Business School (Portugal); e três trabalhos: "Economia digital e sistema ﬁnanceiro"
de Ana Olívia Pereira do BANCO DE PORTUGAL, Giuseppe Gramigna - Economista-Chefe, U.S.
Administração de Pequenas Empresas SBA e João Machado Mota, Associação Fintech e Insurtech
Portugal AFIP.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.5 Principais atividades realizadas em 2018

- Nos três painéis do XXIII Fórum intervieram quatro moderadores, 18 palestrantes, além de 7
conferencistas, e adicionalmente realizou-se uma mesa redonda com 3 palestrantes e um moderador
com dois workshops de trabalho, sobre "nichos de mercado" e "estratégias de ﬁnanciamento integrado"
nos sistemas de garantia, que envolveu a intervenção de 2 moderadores e 12 oradores de diferentes
áreas geográﬁcas.
- Sobre o tema principal "Novas Fronteiras para Economias da América Latina", esses conferencistas,
reconhecidos ao nível nacional e internacional, analisaram as novas tendências e perspetivas que
contribuem para o fortalecimento de entidades e instituições que facilitam o acesso ao crédito para
micro, pequenas e médias empresas.
- As apresentações dos conferencistas e palestrantes estão disponíveis na URL do sitio da REGAR
http://redegarantias.com/index.php?not=407
- No dia de encerramento do XXIII Fórum foi apresentada e aprovada a candidatura formal de CENTRAL
SGR, Brasil, para realizar o XXIV Fórum Iberoamericano, na Foz de Iguaçu (Brasil), em 26 e 27 de setembro
de 2019 (apresentação de vídeo acessível em https :
//drive.google.com/ﬁle/d/14pilGzm_UK4OxNApuZVuyXeWLmbAMBvA/view).
- No encerramento do XXIII Fórum REGAR, ele deu reconhecimento ao SPGM pela organização do XXIII
Fórum. No mesmo evento o SPGM reconheceu José Antonio Barros como promotor do sistema de
garantia português em seus inícios e como primeiro presidente do Conselho de Administração do
SPGM.
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2. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2.5 Principais atividades realizadas em 2018

2.5.5

Relatórios, pesquisas e grupos de trabalho

A REGAR em colaboração com Associação Europeia de Instituições de Garantia - AECM realizou um
levantamento de todas as instituições no âmbito da Rede Ibero-americana de Garantias para conhecer
a sua visão de atividade de garantias e perceção para o ano de 2018. Responderam 24 organismos de
sistemas de garantias latino-americanas e 31 entidades ou sistemas de garantia a nível europeu. Os
resultados serviram para realizar análises comparativas, a partir da situação individual de cada entidade
ou sistema de garantia, com o âmbito latino-americano e europeu.
Os resultados da pesquisa de atividades e desenvolvimento de 2017 e de 2018 das entidades de
garantia da América Latina estão disponíveis em http://redegarantias.com/index.php?not=408
Uma pesquisa “Observatório de la actividad de los sistemas de garantia Ibero-Americana", recolheu
dados estatísticos, durante o ano de 2018, de praticamente 100% dos sistemas e entidades de garantia
na América Latina, atingindo uma cobertura estatística total da atividade de 110 entidades ou sistemas
de garantia na Ibero-América (87 da América Latina e 19 na Espanha e 4 em Portugal). Uma vez obtida,
foi avaliada e analisada para publicação e distribuição entre todas as instituições latino-americanas.
Atualmente, a REGAR é a única instituição que possui séries estatísticas de sistemas de garantia
ibero-americanos de 2000 a 2017. As estatísticas, como um observatório estatístico das entidades de
garantia da América Latina estão disponíveis em http://www.redegarantias.com/index.php?not=400
Numa perspectiva de continuidade, foi convocada a primeira reunião da Task Force da AECM e REGAR
sobre a mais valia dos sistemas de garantia, no âmbito do XXIII Fórum Ibero-americano de sistemas
de garantia REGAR no Porto (Portugal), em 26 de outubro de 2018. Esta reunião de caráter institucional,
académica e técnica, tem a sua origem na apresentação na "AECM Seminar Warsaw” de 15 de junho
de 2018: "The Analysis of Guarantees External Impact Studies:”Guarantee schemes and their eﬀect on
job creation, innovation and growth”, onde a Secretaria Geral da AECM e da REGAR propuseram a
possibilidade de manter e dar continuidade ao que foi discutido.
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2. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2.5 Principais atividades realizadas em 2018

2.5.6

Publicações

Em julho 2018 foi publicado o livro "Marco conceptual para la información sobre el alcance, la
adicionalidad y la sostenibilidad ﬁnanciera de los sistemas de garantia de crédito públicos”. Esta
publicação de 117 páginas, de 4 autores, foi publicado em espanhol e Inglês para a colaboração de
REGAR-ALIDE-AECM A versão completa do livro está disponível no site da ALIDE (Inglês / Espanhol)
com os respetivos links para download: Espanhol: http://www.alide.org.pe/ publications-2 / publications-alide
/ English: http://www.alide.org.pe/en/publicaciones-2/ publicaciones-alide /
A edição de outubro-dezembro 2018 da revista ALIDE Development Banking, publicou um artigo da
esquema de garantia de crédito CGS sobre "Marco conceptual para la información sobre el alcance,
la adicionalidad y la sostenibilidad ﬁnanciera de los sistemas de garantia de crédito públicos”. A missão
da CGS é obter crédito para empresários que não estão a ser apoiados devido à falta de garantia de
qualidade; bem como o crédito a ﬂuir nas melhores condições. O conceito de adicionalidade ﬁnanceira
é a razão de ser do CGS. Disponível em http://www.alide.org.pe/publicaciones-2/revista-alide. /
Em setembro de 2018, o Banco Mundial publicou o documento “Toolkit for Impact Evaliation of
Public Credit Guarantees Schemes for CGSs” do Grupo de Trabalho do Banco Mundial, no qual a
REGAR participou como membro ativo do mesmo. Disponível em
http://www.redegarantias.com/index.php?not=402

2.5.7

Estágios de treinamento

Em 24 de outubro de 2018, durante o XXIII Fórum Ibero-americano, foi realizado um workshop sobre
o sistema de garantia português e o seu modelo de reﬁnanciamento, organizado pela SPGM, de
Portugal, no qual participaram de 40 pessoas, de 25 instituições, de 12 países.
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2. RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2.5 Principais atividades realizadas em 2018

2.5.8

Reforçar a marca REGAR: novo logotipo da REGAR e apresentetaçao da Asssociaçao REGAR

no XXIII Fórum Iberp-americano
No XXIII Fórum foi apresentado o novo logotipo da REGARe e a apresentação dos 10 associados
fundadores, da Associação REGAR, de sete países: Buenos Aires Fundo de Garantia S.A. FOGABA
S.A.P.E.M. da Argentina, Garantias do Fundo para Pequenos Empreendedores, FOGAPE do Chile,
Nacional Fundo de Garantia SA, FNG na Colômbia, IBERAVAL SGR da Espanha, BancoMext SNC,
Bancomext do México, Assistência Técnica do Fundo e Garantias para Empréstimos Agrícolas (FEGA)
do México, Nacional Financiera SNC Sociedade Nacional de crédito do México, Sociedad Hipotecaria
Federal SNC - Sociedade Nacional de crédito do México, Fundo de Garantia - Fundação para empréstimos
a pequena indústria, FOGAPI do Peru, SPGM Sociedade de Investimento, SA de Portugal, assim como,
os três novos associados GARANTIZAR, SGR da Argentina, Garantias e Serviços, SGR, SA de CV de El
Salvador e o sistema de garantia nacional do Uruguai SiGA como associados de missão.

2.6 Outras obrigações legais

Não existem dívidas, quer ao Estado, quer a Outros Entidades Públicas e durante o ano de 2019, a
Associação pretende continuar o trabalho, agora iniciado, visando a promoção, das atividades de
cobertura de garantias e o acesso ao ﬁnanciamento às Micro, Pequenas e Médias Empresas.
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2. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS 2018

2.7 Proposta de aplicação dos resultados

Propomos que o resultado líquido positivo, no montante 3.834,67 €, relativo ao exercício ﬁndo em 31
de dezembro de 2018, seja transferido para a conta de “Resultados transitados”.
Porto, 05 de fevereiro de 2019

O Conselho de Administração

Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas
Presidente

Pablo Pombo
Secretário Geral
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

3.1 Balanço
Associação da Rede Iberoamericana de Garantias - REGAR
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RÚBRICAS

Contribuinte: 514661860
Moeda: (Valores em Euros)

NOTAS

DATAS
31 DEZ 2018

31 DEZ 2017

Ativos ﬁxos tangíveis

0,00

0,00

Bens do património histórico e artístico e cultural

0,00

0,00

Activos intangíveis

0,00

0,00

Investimentos ﬁnanceiros

0,00

0,00

Fundadores/beneméritos/patrocinadores
doadores/associados/membros

0,00

0,00

Outros Créditos e ativos não correntes

0,00

0,00

0,00

0,00

Créditos a receber

0,00

0,00

Estado e outros entes públicos

0,00

0,00

Fundadores/beneméritos/patrocinadores
doadores/associados/membros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.307,92

0,00

25.307,92

0,00

25.307,92

0,00

ACTIVO

ATIVO NÃO CORRENTE

ATIVO CORRENTE

Diferimentos
Ourtos ativos correntes
Caixa e depósitos bancários

Total do ativo

10
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RÚBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
31 DEZ 2018

31 DEZ 2017

15.990,00

0,00

Excedentes técnicos

0,00

0,00

Reservas

0,00

0,00

Resultados transitados

0,00

0,00

Excedentes de revalorização

0,00

0,00

Ajustamentos/ Outras variaçoes nos fundos
patrimoniais

0,00

0,00

15.990,00

0,00

Resultado liquido do periodo

3.834,67

0,00

Total dos fundos patrimoniais

19.824,67

0,00

Provisões

0,00

0,00

Provisões especíﬁcas

0,00

0,00

Financiamiento obtidos

0,00

0,00

Outras dívidas a pagar

0,00

0,00

0,00

0,00

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

11

PASSIVO
Passivo não corrente

PASSIVO CORRENTE
Fornecedores

12

3.813,00

0,00

Estado e outros entes públicos

13

142,25

0,00

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/
associados/membros

0,00

0,00

Financiamiento obtidos

0,00

0,00

Difereimentos

0,00

0,00

1.528,00

0,00

5.483,25

0,00

5.483,25

0,00

25.307,92

0,00

Outros passivos correntes

14

Total do passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

3. 2 Demonstração dos Resultados
Associação da Rede Iberoamericana de Garantias - REGAR
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

RENDIMIENTO E GASTOS

Contribuinte: 514661860
Moeda: (Valores em Euros)

NOTAS

PERÍODOS
2018

2017

51.130,82

0,00

Subsídios, doações e legados à exploração

0,00

0,00

Variação nos inventários da produção

0,00

0,00

Trabalhos para a própria entidade

0,00

0,00

Custos das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas

0,00

0,00

5

Vendas e serviços prestados

Fornecimentos e serviços externos

7

21.612,30

0,00

Gastos com o pessoal

8

25.465,31

0,00

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

0,00

0,00

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

0,00

0,00

Provisões (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Provisões especíﬁcas (aumentos/reduções)

0,00

0,00

Outras imparidades (perdas/reversões)

0,00

0,00

Aumentos/reduções de justo valor

0,00

0,00

Outros rendimentos

6

1.120,78

0,00

Outros gastos

9

1.339,32

0,00

3.834,67

0,00

0,00

0,00

3.834,67

0,00

Juros e rendimentos similares obtidos

0,00

0,00

Juros e gastos similares suportados

0,00

0,00

3.834,67

0,00

0,00

0,00

3.834,67

0,00

Resultado antes de depreciações, gastos de
ﬁnanciamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de ﬁnanciamento
e impostos)

Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

3. 3 Demonstração das alterações nos Fundos patrimoniais
Associação da Rede Iberoamericana de Garantias - REGAR
DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERIODO
FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Notas

Posição no início do período 2017

Fundos

Resultados
Transitados

Moeda: (Valores em Euros)

Excedentes
de revalorização

Outras variaç.
fundos
patrimoniais

Resultado
líquido do
periodo

Total do
fundo de
capital

Alterações no período:
Primeira adopção de novo
referencial contabilístico

-

Alterações de políticas contabilísticas

-

Diferenças de conversão de
demonstrações ﬁnanceiras

-

Realização de excedentes de revalorização

-

Excedentes de revalorização

-

Ajustamentos por impostos diferidos

-

Outras alterações reconhecidas
tnos fundos patrimoniais

-

-

Resultado líquido do período

3.835

3.835

Resultado integral

3.835

3.835

-

-

-

-

-

Operações com instituidores no período
15.990

-

-

-

-

15.990

Subsídios, doações e legados

-

-

-

-

-

-

Outras operações

-

-

-

-

-

-

15.990

-

-

-

-

15.990

15.990

-

-

-

3.835

19.825

Fundos

Posição no ﬁm do período 2018
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

3. 4 Demonstração dos Fluxos de Caixa
Associação da Rede Iberoamericana de Garantias - REGAR
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DO PERIODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Moeda: (Valores em Euros)

2018

Pagamentos a fornecedores

(6.566)

Pagamentos ao pessoal

(25.465)

Caixa gerada pelas operações

(32.031)

2017

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos / pagamentos

41.349

Fluxos das atividades operacionais [1]

(9.318)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:
15.990

Fundo Social
Subsídios à exploração
Juros e rendimentos similares
Outros activos
Pagamentos provenientes de:
Fundo Social
Juros e rendimentos similares
Investimentos ﬁnanceiros
Dividendos
Fluxos das atividades de ﬁnanciamento [3]

15.990

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3]

25.308

Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no ﬁm do período

25.308
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

O Contabilista Certiﬁcado

José Hilário Campos Ferreira
(CC nº 170)

O Conselho de Administração

Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas
Presidente

Pablo Pombo
Secretário Geral
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4 . ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4.1 Identiﬁcação da Entidade

A “Associação da Rede Ibero-Americana de Garantias - REGAR” é uma instituição sem ﬁns lucrativos,
constituída sob a forma de “Associação”, em 05 de dezembro de 2017, com sede na Rua do Pinheiro
Manso, nº 662, 2º andar, sala 2.13, PORTO (Portugal).
A REGAR iniciou a sua atividade em 21 de fevereiro de 2018, pelo que, este é o primeiro ano em que
apresenta as suas demonstrações ﬁnanceiras.
A Associação tem por ﬁm e objeto, promover, facilitar e coordenar o intercâmbio de informações,
conhecimentos, experiência e políticas relacionadas com o acesso ao ﬁnanciamento e a garantias que
o facilitem, destinadas às empresas da região, bem como incentivar a inovação de produtos de garantias
e programas que contribuam para o desenvolvimento dos sistemas de garantias dos países membros
da REGAR que no desempenho da sua atividade promovam o acesso ao ﬁnanciamento,
preferencialmente a micro, pequenas e médias empresas, através da concessão de garantias ou avais.
As demonstrações ﬁnanceiras anexas são apresentadas em Euros.
É do entendimento do Conselho de Administração que, estas demonstrações ﬁnanceiras, reﬂetem de
forma verdadeira e apropriada as operações da Associação, bem como a sua posição e desempenho
ﬁnanceiros e ﬂuxos de caixa.

4.2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2018 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema
de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:
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4 . ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 220/2015, de 24 de julho;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 218/2015, de 23 de julho;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 8259/2015, de 29 de julho;
- Normas Interpretativas (NI)
Nos períodos abrangidos pelas presentes demonstrações ﬁnanceiras não foram derrogadas quaisquer
disposições do SNC – ESNL que tenham produzido efeitos materialmente relevantes e que pudessem
colocar em causa a imagem verdadeira e apropriada que devem transmitir aos interessados pelas
informações disponibilizadas.
Sendo este o primeiro ano em que a Associação apresenta as suas demonstrações ﬁnanceiras, não
há lugar a comparabilidade com as demonstrações ﬁnanceiras apresentadas em período anterior.

4.3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras foram as seguintes:

4.3.1 Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)
4.3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas
as deﬁnições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente
do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas
demonstrações ﬁnanceiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas
das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.
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4 . ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4.3.1.2 Continuidade:
Com base na informação disponível e as expetativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro
previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir
consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este
pressuposto não corresponde a um conceito económico ou ﬁnanceiro, mas sim à manutenção da
atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus ﬁns.
4.3.1.3 Compreensibilidade
As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que
relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma,
fundamentais à tomada de decisão.
4.3.1.4 Relevância
Toda a informação produzida é relevante quando inﬂuência a tomada de decisões dos utentes, ajudando
a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineﬁciências.

4.3.1.5 Materialidade
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade dependente
da quantiﬁcação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão
inﬂuenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações
ﬁnanceiras inﬂuenciarem Itens que não são materialmente relevante para justiﬁcar a sua apresentação
separada nas demonstrações ﬁnanceiras, podem ser materialmente relevante para que sejam
discriminados nas notas deste anexo.
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4 . ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4.3 Principais Políticas Contabilísticas

4.3.1.6 Fiabilidade
A informação apenas é útil se for ﬁável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que
vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve reﬂetir factos consolidados e
comprovados.
4.3.1.7 Representação Fidedigna
A ﬁabilidade da informação adquire-se com a representação ﬁdedigna das transações e outros
acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação
constante de mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e conﬁram
segurança na hora da tomada de decisão.
4.3.1.8 Substância sobre a forma
Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica.
A exclusiva observância da forma legal pode não representar ﬁelmente determinado acontecimento.
O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados
por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa ﬁelmente a transação
ocorrida.
4.3.1.9 Neutralidade
A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de
decisão.
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4 . ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4.3 Principais Políticas Contabilísticas

4.3.1.10 Prudência
A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis
prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes
que devem ser relevados nas demonstrações ﬁnanceiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise,
de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões
excessivas.
4.3.1.11 Plenitude
A informação é ﬁável quando nas demonstrações ﬁnanceiras se respeita os limites de materialidade
e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da
realidade e levar a decisões erradas.
4.3.1.12 Comparabilidade
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período
anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser
levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira
consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas
pela reclassiﬁcação devem ser divulgadas, tendo em conta:
- A natureza da reclassiﬁcação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassiﬁcada; e
- Razão para a reclassiﬁcação.
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4 . ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4.3 Principais Políticas Contabilísticas

4.3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração
4.3.2.1 Fluxos de Caixa
A direção deve comentar quantias dos saldos signiﬁcativos de caixa e seus equivalentes que não estão
disponíveis para uso. Os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários devem ser
desagregados, para melhor compreensão.
Devem ser indicadas as transações de investimento e de ﬁnanciamento que não tenham exigido o uso
de caixa ou seus equivalentes, de forma a proporcionar toda a informação relevante acerca das
atividades de investimento e de ﬁnanciamento.
4.3.2.2 Ativos Intangíveis
Os “Ativos Intangíveis” são registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações e de eventuais
perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando for provável que deles advenham
benefícios económicos futuros para a Entidade e que os mesmos possam ser mensurados com
ﬁabilidade.
São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos
conhecimentos técnicos.
As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre capacidade para
completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou utilização e para as quais seja
provável gerar benefícios económicos futuros. Caso não sejam cumpridos estes critérios, são registados
como gastos do período.
As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de ser utilizado, pelo método
da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada.
O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil ﬁnita deve ser assumido como sendo zero, exceto
se:
- Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no ﬁnal da sua vida útil, ou
- Houver um mercado ativo para este ativo, e
- Seja provável que tal mercado exista no ﬁnal da sua vida útil.
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4.3 Principais Políticas Contabilísticas

4.3.2.3 Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” são registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das
depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente
registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias
para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e,
se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração
dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo
valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual ﬁguravam na contabilidade.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas
como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios
económicos futuros adicionais
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método
da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimado.
A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando
este exista.
As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos ﬁxos tangíveis são determinadas pela
diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, espelhadas na
Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos
operacionais”.

Relatorio de Gestão e Contas 2018 da Asssociaçao Rede Iberoamericana de Garantias - REGAR

30

4 . ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

4.3 Principais Políticas Contabilísticas

4.3.2.6 Associados/Doadores
As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de associados/doadores que se encontram
com saldo no ﬁnal do período, sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade,
são registados no ativo pela quantia realizável.
4.3.2.7 Clientes e Outras contas a receber
Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” são registadas pelo seu custo, estando deduzidas no
Balanço, das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o
valor realizável líquido.
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma
objetiva e quantiﬁcável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido
(total ou parcialmente).Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor
atual dos ﬂuxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula
quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente. No entanto, nas situações em que
a sua maturidade é superior a doze meses, da data de Balanço, são exibidas como Ativos não
Correntes.
4.3.2.8 Caixa e Depósitos bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam
ser imediatamente mobilizáveis sem risco signiﬁcativo de ﬂutuações de valor.
4.3.2.9 Fornecedores e outra contas a pagar
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor
nominal.
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4.3.2.10 Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável
a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.
4.3.2.11 Provisões
Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos
e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma
Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável
que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exﬂuxo que seja razoavelmente estimado.
O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a
obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas
intrínsecos à obrigação.
Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam reﬂetir melhor a
estimativa a essa data.
Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras. No
entanto, são divulgados sempre que a possibilidade de existir exﬂuxo englobando benefícios económicos
não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são
reconhecidos nas demonstrações ﬁnanceiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável
a existência de um inﬂuxo.
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4.3 Principais Políticas Contabilísticas

4.3.2.12 Financiamentos Obtidos
Empréstimos obtidos
Os “Empréstimo Obtidos” são registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a
concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período,
constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.
Os “Encargos Financeiros” de “Empréstimos Obtidos” relacionados com a aquisição, construção ou
produção de “Investimentos” são capitalizados, sendo parte integrante do custo do ativo. Os Ativos
Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação ﬁnanceira são
contabilizados pelo método ﬁnanceiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se
encontra referido no ponto 3.2.3. das Políticas Contabilísticas.
Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando
sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos diretos iniciais são
acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).
Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no ﬁnal do prazo de locação, o ativo é
depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.
Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica
de “Fornecimentos e Serviços Externos”.
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4.4 Políticas contabilísticas,
alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se veriﬁcaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

4.5 Rédito
Nesta rubrica foi registado o montante de 51.130,82€, relativo a quotas de permanência, pagas pelos
associados, em conformidade com o artigo 14º dos Estatutos da Associação.

4.6 Outros rendimentos
Durante o exercício de 2018 foi registado o montante de 1.120,78 €, relativo a “Diferenças de câmbio
favoráveis”.

4.7 Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” no período ﬁndos em 31 de dezembro de 2018,
foi a seguinte:

Descrição

2018

Serviços especializados

12 157.47

Materiais

1 018,08

Deslocações, estadas e transportes

7 207,38

Serviços diversos

1 229.37

Total

21 612.30
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4.8 Benefícios dos empregados
Os órgãos diretivos usufruem as seguintes remunerações:
Secretário Geral……………25.465,31€, equivalente a 30.000,00 US$, conforme aprovado em Orçamento.
Os restantes membros dos órgãos diretivos exercem as respetivas funções a título gratuito.

4.9 Outros gastos
Durante o exercício de 2018 foram registadas “Diferenças de câmbio desfavoráveis”, no montante de
505,82€ e “Despesas bancárias”, no valor de 708,50€.

4.10 Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2018, apresenta um saldo de
25.307,92€, correspondente ao valor depositado, à ordem, no Banco Santander Totta.

4.11 Fundos
Nesta rubrica encontra-se registado o valor das quotas de inscrição, pagas pelos associados, nos
termos do artigo 14º dos Estatutos da Associação.

4.12 Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores”, no montante de 3.813,00 €, corresponde ao valor do saldo da
conta “Fornecedores, c/c”.
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4.13 Estado e Outros Entes Públicoss
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:
Retenção de IRS (Independentes) …………..125.00€
IVA …………..……………………………………………….17.25€,
a pagar, em 2019.
Uma vez que, os rendimentos auferidos pela Associação, em 2018, foram integralmente decorrentes
das quotizações, não tendo sido obtidos quaisquer rendimentos decorrentes de actividade comercial,
não houve lugar ao cálculo de qualquer estimativa de Imposto sobre o rendimento.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações ﬁscais estão sujeitas a revisão e correção por
parte das autoridades ﬁscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social),
exceto quando tenha havido prejuízos ﬁscais, tenham sido concedidos benefícios ﬁscais, ou estejam
em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias,
os prazos são alargados ou suspensos.

4.14 Outros passivos correntes
O valor de 1.528,00 €, registado na conta “Credores por acréscimos de gastos”, corresponde a gastos
incorridos no exercício, cujos montantes serão debitados, em 2019.
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4.15 Divulgações exigidas por outros diplomas legais
Em obediência ao disposto no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que
a Empresa não é devedora, em mora, a qualquer caixa de previdência, resultando os saldos
contabilizados, em 31 de dezembro de 2018, da retenção na fonte, relativamente a rendimentos
proﬁssionais, e a IVA, cujo pagamento se efetuou em 2019, nos prazos legais.
Nos termos do Decreto-Lei n.º 534/80 de 7/11, informa-se que, em 31 de dezembro de 2018, não
existem quaisquer dívidas, em mora, ao Estado ou a Outros Entes Públicos, nem a Trabalhadores.
Em 31 de Dezembro de 2018 os honorários do Revisor Oﬁcial de Contas foram de 1.200,00 Euros a
que acresce IVA à taxa de 23% e dizem respeito, exclusivamente, à revisão legal das contas anuais.

4.16 Acontecimentos após data de Balanço
Não são conhecidos, à data, quaisquer eventos subsequentes, com impacto signiﬁcativo nas
Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2018.
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros
factos suscetíveis de modiﬁcar a situação relevada nas contas.
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O Contabilista Certiﬁcado

José Hilário Campos Ferreira
(CC nº 170)

O Conselho de Administração

Ana Beatriz de Azevedo Dias Antunes Freitas
Presidente

Pablo Pombo
Secretário Geral
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