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RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2016 

 
1 - Introdução 
 
Ao abrigo do artigo 17.º, conjugado com o artigo 21.º, alínea a) dos Estatutos da ZERO –  
Associação Sistema Terrestre Sustentável, vem a Direção submeter à aprovação da 
Assembleia Geral o Relatório de Gestão e as Contas da Associação relativas ao exercício 
de 2016. 
 
No decurso do ano de 2016, a Associação procurou dar início à concretização dos cinco 
objetivos estratégicos definidos para o seu primeiro triénio de existência, conforme é 
detalhado no relatório de atividades: 
 

1. Dinamizar um conjunto de iniciativas de reflexão tendo em vista recolher um 
número alargado de perspetivas sobre as prioridades estratégicas em termos 
temáticos e de intervenção. 

2. Estruturar e dinamizar cinco grandes áreas temáticas: sustentabilidade e novas 
formas de economia; alterações climáticas, energia e mobilidade; água e oceanos; 
ordenamento do território e solos; biodiversidade, agricultura e florestas. 

3. Desenvolver uma estratégia de comunicação que permita dar a conhecer os 
objetivos e as propostas da ZERO à sociedade em geral e aos diferentes 
stakeholders. 

4. Implementar uma estratégia inovadora no relacionamento com os associados. 
5. Estabelecer parcerias nacionais e internacionais, que garantam o acesso a 

informação atualizada sobre as áreas temáticas. 
 
2 – Associados 
 
Era objetivo da Direção atingir, no final do primeiro ano de atividade, o número de 1000 
associados. Este objetivo não foi atingido, mas, em 31 de dezembro de 2016, a 
Associação contava com 813 associados, o que é demonstrativo do interesse que a sua 
atividade suscitou junto da sociedade civil. 
 
3 – Demonstração dos Proveitos 
 
No quadro seguinte apresentam-se os valores das principais rubricas de proveitos: 
 

Proveitos	2016	 		
Quotas	 3	980,00	
Donativos	 58	643,27	
Atividades	 2	175,00	
Prestação	serviços	 11	347,27	
Total	 76	145,54	
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Os proveitos na rúbrica donativos resultam de projetos estabelecidos com o Ministério do 
Ambiente, Câmara Municipal do Porto, empresas da área dos resíduos, EIA e donativos 
dos sócios. 
 
Na prestação de serviços os proveitos resultam de dois projetos com a Câmara Municipal 
de Almada e com a APREN. 
 
4 – Demonstração dos Custos 
 
No quadro seguinte apresentam-se os valores das principais rubricas de custos: 
 

Custos	2016	 		
Trabalhos	especializados	 1	775,44	
Publicidade	e	propaganda	 4	314,90	
Honorários	 10	141,04	
Material	escritório	 262,42	
Deslocações	 13	098,55	
Outros	serviços	 2	464,82	
Gastos	com	pessoal	 430,00	
Outros	Gastos	e	Perdas	 70,00	
Total	 32	557,17	

 
Passamos a analisar as rúbricas mais significativas: 
 
 - Publicidade e Propaganda 
 
Referem-se aos custos de publicação do livro “SOS Treaty” utilizado como apresentação 
do projeto Casa Comum da Humanidade. 
 
- Honorários 
 
Referem-se aos custos dos colaboradores que prestam serviços para os projetos Gases 
Fluorados, Resíduos e Casa Comum da Humanidade. 
 
- Deslocações 
 
Referem-se aos custos de deslocações internacionais no âmbito da apresentação do 
projeto Casa Comum da Humanidade e às deslocações no território nacional para 
participação em reuniões com diversas entidades com vista à angariação de fundos bem 
como reuniões de apresentação de projetos a diversas entidades com vista à elaboração 
de protocolos para a realização dos mesmos. 
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5 - Análise e Proposta da Aplicação de Resultados 
 
O resultado de 2016 foi de 43 588,37. Contudo devemos salientar que devido ao facto de 
se tratar do primeiro ano de exercício da atividade, não foi feita a especialização das 
quotas de 2017 pagas em 2016, bem como a dos proveitos do projeto Gases Fluorados 
que, tendo a duração de um ano, transita de 2016 para 2017. Também não foi feita a 
especialização do projeto Comboa que irá ser desenvolvido no decurso de 2017. Essa 
especialização será feita nas contas de 2017 e nos anos subsequentes. 
 
Propomos que o resultado positivo de 43 588,37 seja transferido para a conta de 
Resultados Transitados. 
 
6 – Demonstração de Resultados por Centros de Custo 
 
No quadro seguinte apresentamos os resultados apurados nos diversos Centros de 
Custo: 
 

Resultados	por	Centros	de	Custo	 		 		 		
C	Custo	 Designação	 Proveitos		 Custos	 Saldos	
100101	 Direcção	 9	062,31	 8	559,11	 503,20	
100102	 Associados	 9	783,95	 2	641,45	 7	142,50	
100104	 Projecto	Comboa	(1)	 4	802,00	 		 4	802,00	
200101	 Soc	Sust	e	Novas	Formas	Economia	 200,00	 40,05	 159,95	
200102	 Resíduos	(2)	 3	400,00	 3	258,05	 141,95	
300101	 Alt	Climáticas	Energia	e	Mobilidade	(2)	 900,00	 275,90	 624,10	
300102	 Gases	Fluorados	(2)	 22	292,96	 5	535,00	 16	757,96	
500101	 Água	e	Oceanos	 		 552,94	 -552,94	
600101	 Biodiversidade	Agric	e	Florestas	 		 135,60	 -135,60	
900901	 Casa	Comum	da	Humanidade	(1)	 25	704,32	 11	559,07	 14	145,25	

Total	 		 76	145,54	 32	557,17	 		
1	-	Não	sujeitos	a	Overhead	 	   
2	-	Proveitos	líquidos	de	overhead	 	   

 
Destacamos os projetos Gases Fluorados, com termo previsto para abril de 2017, e o 
projeto a Casa Comum da Humanidade que irá ter continuidade até ao final do ano de 
2017. 
 
7 - Previsão da evolução da Associação 
 
Os projetos iniciados em 2016 ou já em curso continuarão a ser desenvolvidos em 2017 
no que diz respeito à concretização dos seus objetivos e à sua execução financeira, 
prevendo-se o início de novos projetos em 2017 conforme consta do plano de atividades. 
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Relativamente aos recursos humanos prevê-se a continuação de alguns prestadores de 
serviços e a celebração de mais dois contratos em 2017. 
 
Está também prevista a contratação de dois trabalhadores para a elaboração de projetos 
que iremos iniciar em 2017 
 
8 - Factos Relevantes Ocorridos após o Termo do Exercício   
 
Nenhum facto de importância relevante ocorreu desde 31 de dezembro de 2016 até à 
data deste relatório. 
 

9 – Considerações Finais  
 
A Direção manifesta o seu agradecimento a todos os colaboradores que tornaram 
possível o desenvolvimento de atividades em prol da defesa do ambiente, nomeadamente 
a todos os seus associados, clientes, fornecedores e, em especial, aos voluntários, 
dirigentes e mecenas que muito contribuíram para novas iniciativas e para o 
desenvolvimento de projetos com importância para o ambiente e para a sociedade 
portuguesa. 
 
Porto, 13 de fevereiro de 2017 
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