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Letter From The President
Peter Janson

2020 will inevitably be a year marked by the pandemic. Not only because of the impact 
it had on our existence’s multiple dimensions, but also because of the impact it will have 
on the worsening of inequalities and of all those who do not have a social, economic and 
family background.

In the case of animals, the problems brought by the pandemic are also multifactorial: 

• first, because the raise of social and economic hardships will, inevitably, cause 
an increase in abandonment; 

• second, there being a consequent reduction in the intervention of street teams, care-
givers, etc. means that there may have been some worsening of the conditions in which 
animals live, in particular by not being able to combat, so effectively, the growth of the 
wandering population, which is the primary mission of Animais de Rua.

Added to the pandemic, Animais de Rua’s year was indelibly marked be the Santo Tirso 
fire, an atrocious event we did not want to be possible in Portugal. The owners failed and 
the Government failed, namely the local entities.It was an avoidable situation and, as 
such, a tragedy (announced by many). The movements that followed on the other hand, 
fill us with hope, namely the Citizens' Legislative Initiative which sought to include an 
Animal Rescue Plan on the National Civil Protection Emergency Plan, as well as 
changing the guardianship of companion animals.

There were other reasons that made us proud of Animais de Rua’s work: the extension 
and contracting of protocols, the food support to 880 animals, the dynamization of 
training actions in a difficult context and the sterilization of over 4.000 animals which, 
even comparing with so-called regular years, it is still no less than a remarkable 
milestone. The establishment of partnerships and the new online store, combined with 
the expansion of the team, closed the chapter of the good news of 2020.

The following year will, inevitably, be a year in which an assessment of the real effects 
of the pandemic on the animal context will be made. Uncertainty reigns and what may 
come scares us. But if the path of the year 2020 is premonitory, we are certain the goals 
will be reached. One thing is for certain: they will be so with the same commitment as 
ever. 

A final note to say that 2020 was also the year Animais de Rua said goodbye to its 
founder, Maria Pinto Teixeira, who left the position of executive director to embrace 
other challenges, and to whom we will forever be grateful for her work and dedication, 
leaving an association bigger and better, and example of professionalism and 
transparency in the third sector, in Portugal.

The President
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Oficial Agencies and Legislative
Process
Work and Contribution

Throughout 2020, Animais de Rua kept on defending and furthering its activity 
in an integrated and coordinated way with the municipalities where it acts and 
with whom it works in a tight collaboration.

The relationships with the municipalities have been strengthened through the 
extension of existing protocols, and the signing of new protocols, mainly:

    > January - Municipality of Alenquer;
    > February – Parish Council of Algueirão-Mem-Martins; 
    > March – Municipality of Alcácer do Sal; 
    > June – União de Freguesias de Queluz e Belas.

These protocols will serve the animals of the referred local autarchies, as well as all 
their caregivers, reaffirming the importance of our activity’s development in close 
liaison with all the institutions responsible for the matter of control and wellbeing of the 
animals, because only that way do we believe it being possible to meet positive and 
long-lasting results..

In 2020, Animais de Rua elaborated an opinion, at the invitation of the Committee on 
Constitutional Affairs, Rights, Freedoms and Guarantees of the Republic Assembly, on 
the legislative initiatives “Crimes against animals”, by PSD, PAN, PS e PEV.

2020 will inevitably be a year marked by the pandemic. Not only because of the impact 
it had on our existence’s multiple dimensions, but also because of the impact it will have 
on the worsening of inequalities and of all those who do not have a social, economic and 
family background.

In the case of animals, the problems brought by the pandemic are also multifactorial: 

• first, because the raise of social and economic hardships will, inevitably, cause 
an increase in abandonment; 

• second, there being a consequent reduction in the intervention of street teams, care-
givers, etc. means that there may have been some worsening of the conditions in which 
animals live, in particular by not being able to combat, so effectively, the growth of the 
wandering population, which is the primary mission of Animais de Rua.

Added to the pandemic, Animais de Rua’s year was indelibly marked be the Santo Tirso 
fire, an atrocious event we did not want to be possible in Portugal. The owners failed and 
the Government failed, namely the local entities.It was an avoidable situation and, as 
such, a tragedy (announced by many). The movements that followed on the other hand, 
fill us with hope, namely the Citizens' Legislative Initiative which sought to include an 
Animal Rescue Plan on the National Civil Protection Emergency Plan, as well as 
changing the guardianship of companion animals.

There were other reasons that made us proud of Animais de Rua’s work: the extension 
and contracting of protocols, the food support to 880 animals, the dynamization of 
training actions in a difficult context and the sterilization of over 4.000 animals which, 
even comparing with so-called regular years, it is still no less than a remarkable 
milestone. The establishment of partnerships and the new online store, combined with 
the expansion of the team, closed the chapter of the good news of 2020.

The following year will, inevitably, be a year in which an assessment of the real effects 
of the pandemic on the animal context will be made. Uncertainty reigns and what may 
come scares us. But if the path of the year 2020 is premonitory, we are certain the goals 
will be reached. One thing is for certain: they will be so with the same commitment as 
ever. 

A final note to say that 2020 was also the year Animais de Rua said goodbye to its 
founder, Maria Pinto Teixeira, who left the position of executive director to embrace 
other challenges, and to whom we will forever be grateful for her work and dedication, 
leaving an association bigger and better, and example of professionalism and 
transparency in the third sector, in Portugal.

The President
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In 2020
Two atypical events happened which changed some aspects of
Animais de Rua’s work in 2020.

SARS-COV-2

The consciousness of the delicate situation we all faced due to the spreading of the 
covid-19 outbreak, lead to a difficult, yet necessary, decision in suspending filed activi-
ties during the confinement period.
Still, during this period, Animais de Rua kept itself available for delivering food to 
the animals of infected people, or those in quarantine or even wandering animals 
fed by caregivers in those same conditions, in our area.

In total, we helped feed 880 animals, during 
quarantine.
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SANTO TIRSO

#ILC

In July, in the wake of a fire on an illegal kennel, in 
Santo Tirso, which led to the death of dozens of 
animals, having been barred from rescuing and 
giving veterinarian aid by both owners and 
authorities, Animais de Rua was one of the 
organizations present on the field, helping in 
rescuing the surviving animals.

Animais de Rua remained on site until the 
safety of all animals was guaranteed, then 
distributing donations raised by the 
associations present and proceeding to 
clean the place, at the end.

In cooperation with Midas Association and the 
Matosinhos Animal Reception Centre, around 
40 animals were rescued and taken care of.

protection and search and 
rescue associations, presented 
a Citizens' Legislative Initiative 
which sought to include an 
Animal Rescue Plan on the 
National Civil Protection 
Emergency Plan, with Animais 
de Rua one of the supportive 
entities of this initiative.

In the wake of this tragedy, a group of citizens including magistrates, municipal animal 
providers, municipal veterinarians, fire managers and representatives of animal 
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#INTERNATIONAL CAT DAY 

Animais de Rua
Internacional Panorama 

This year, partnering with International Cat 
Care, we celebrated International Cat Day, 
giving visibility to house cats, wild cats and 
those in between, sharing testimonies and 
real-life cases in which Animais de Rua 
intervened throughout its existence

In August, Animais de Rua’s general director, 
Maria Pinto Teixeira ,  took part on a 
conversation with feline behaviour expert, 
Vicky Halls, from International Cat Care, about 
In-betweeners: cats whose behaviour 
between being a domestic cat and a feral one.

Animais de Rua was present during the presentation of the “Cat Friendly Solutions for 
Unowned Cats” website, an online platform that gathers information on how to take 
care of wild cats and feral, with the aim of improving the quality of life of these 
animals, talking about our participation in the course “Becoming a Cat Friendly 
Homing Centre”, happening in 2021.

#CAT FRIENDLY SOLUTIONS FOR UNOWNED CATS
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Theoretical-practical

Animais de Rua
Training Programme

Despite the atypical year, Animais de Rua had the opportunity to create training 
programs destined for volunteers, caretakers from Official Accommodation Centres, 
associations and animal protection groups interested in the theme of TNR.

To ensure that a TNR program is rigorously implemented, in compliance with international 
good practices that guarantee its effectiveness and the safety of the people and 
animals involved, the trainings are composed of a theoretical module followed by a 
practical module. To better frame our work and the situations that we face daily, it is 
made known the legislation in force, the reality of abandoned and wandering animals 
in our country and the different characteristics of wild and docile cats. And because the 
TNR method inevitably involves the community, we analyse how to approach it and 
local authorities, learning how to act in dubious or crisis situations. The trainees have an 
opportunity to know and practice the handling of the material and experience the 
various techniques of Capture.

In 2020, street animals carried out 2 theoretical-practical training on the TNR method, 
in Alenquer and Porto, 1 training on catches in Massamá-Monte Abraão and 1 training 
of caregivers in Vila Franca de Xira, which demonstrates the interest, not only by 
associations, but also by the general public, in this topic.

Along with these, 2 educational actions were carried out-1 together with the PSP 
Escola Segura, in Campo de Ourique and 1 in the Externato O Caracol, in Amadora, as 
well as 1 action to raise awareness for volunteering, in Portela de Sintra. 
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2021  AGENDA 

Animais de Rua
Releases

The Animais de Rua 2020 Agenda celebrates the mission of animal protection and 
promotion of well-being with the help of Portuguese-speaking personalities, and their 
magnificent works, which mirror their interpretations of the animal cause. Released in 
conjunction with the schedule of the Quinta das Águias Association, it has a total of 28

illustrations by Álvaro Siza Vieira, Ana Aragão, 
Ana Galvão, Ana Gil, Aurélie de Sousa, Brígida 
Machado, Carlos Farinha, Clara Não, Eduardo 
Souto Moura, Inês Antunes, Isabel Lhano, Joana 
Avillez, Joana Estrela, Joana Vasconcelos,  
Kruella d’Enfer, Lara Luís, Margarete Barbosa, 
Matilde Nicolau de Almeida, Mariana, a 
Miserável, Nuno Markl, Patrícia Figueiredo, 
Pedro Lourenço, Sara Feio, Sérgio Condeço, 
Vhils, Wandson Lisboa and Wasted Rita.

NEW ONLINE STORE

To celebrate the launch of Agenda 2021, in August, Animais De Rua opened its new online 
store. A more visually appealing, modern and intuitive space that brings together all 
Animais de Rua products in one place, within everyone's reach.

For the first time, in a clear commitment to 
sustainability, the edition of the Animais de 
Rua Agenda was printed on recycled paper.
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AQUI HÁ GATO

In December, The New children's Book of street animals is released, in partnership with 
the Quinta das Águias Association, " Aqui há Gato!”. This book tells the story of three 
superheroes, the CEDs, who work together to help the animals, explaining the concepts 
of Trap, Neuter and Return.

The presentation was attended by Heitor Lourenço, author of the preface, and Catarina 
Raminhos and the publisher Betweien. 
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LITERARY AUCTION ANIMAIS DE RUA

PARTNERSHIPS

In 2020, Animais de Rua joined, once again, the names of Portuguese and foreign 
literature for the 4th edition of the literary auction. 

NIn this initiative, conceived by the writer 
Richard Zimler, more than 100 autographed 
works by 60 national and international 
authors were gathered, among them Alice 
Vieira, Dan Brown, Daniel Oliveira and Ricardo 
Araújo Pereira.

The initiative also had the support from 
Bertrand Editora, Editora Leya, Editora Livros 
Horizonte, Editora Planeta Tangerina, Editora 
Tinta da China e Porto Editora.

ANIMAL WELFARE OF LISBON

To mark World Children’s Day, the Animal 
Welfare of Lisbon invited Animais De Rua to 
tell the story of Pimpão, a book by the 
association that tells the story of little 
Pimpão and his friends Silvestre and Ni, 
seeking to raise awareness of the values of 
respect and compassion for animal life, live 
on their Facebook page.

ANIMALAR

Animais De Rua was one of the partners of Animalar, a platform inserted in the 
#tech4COVID19 movement, with information on pets as well as entities and services 
existing in a pandemic context.
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PINGO DOCE

In June, Animais de Rua was one of three 
associations chosen to benefit from the “Vale 
Patudo” campaign, by Pingo Doce. 

Their clients could purchase a voucher, on the 
register, subsequently converted into the 
respective items, delivered to Animais de Rua, 
who distributed them to various animals, 
caregivers and families in need.

Animais De Rua, in partnership 
with Sapo, drew 10 solidarity 
packs, composed of a 2021 
Street Animals agenda and a 
2021 Quinta das Águias 
calendar.

SAPO

In October, Mar Shopping launched a 
campaign to raise likes, with the number to 
match the money offered to Animais de Rua. 

In this initiative, which had the sponsorship of 
Isabel Silva and Hélder Reis, 1.500€ were 
raised that allowed the sterilization of two 
colonies in Matosinhos.

MAR SHOPPING
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EVENING NEWS - SIC

Social Communication
Animais de Rua in 2020

In April, Animais De Rua was invited to participate in the report “Animais de Rua and 
COVID-19”, broadcast in SIC's evening news, together with SOS Animal and União Zoofila, 
where we talked about the abandonment of animals, the lack of donations and the 
challenges resulting from the pandemic.

SÁBADO MAGAZINE

Animais de Rua was interviewed, in 
April, together with SOS Animal and 
Be My Friend, For the Magazine 
Sábado where we addressed the 
increase in adoption requests, as 
well as the abandonment of animals 
resulting from the confinement 
period.

#ILC

The Citizens' Legislative Initiatives with a view to the inclusion of an Animal rescue plan 
in the National Emergency Plan of Civil Protection, created in the wake of the tragic 
events that occurred in Santo Tirso was shared in the media, namely the Notícias ao 
Minuto and P3 (Público) websites
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#AGENDA 2021

The 2021 edition of Animais de 
Rua's solidarity agenda was 
reported on the websites of P3 
(Público), Veterinária Atual, 
Dogs Magazine and Cats 
Magazine, highlighting this 
special edition created in 
conjunction with the solidarity 
calendar of Quinta das Águias.

#2020 AUCTION

The 4th edition of the Animais de Rua Literary Auction deserved prominence in the 
pages of Tunet Radio, Veterinária Atual, Dogs Magazine e Cats 
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DIGITAL TALK | OS ANIMAIS E A COVID-19

Comunicação Social
Debates, Conferences and Conversations

In September, the core coordinator of Animais de Rua in Lisbon, Inês Serra Alves, was in 
a conversation broadcast on digital platforms with Marisa Reis, provider of animals in 
Lisbon, about the diversity of animals from the city and our responsibilities.

THE DIVERSITY OF ANIMALS IN THE CITY AND OUR RESPONSIBILITIES

At the invitation of Santa Maria 
Highschool (Sintra), in December, 
Animais De Rua promoted an 
action to raise awareness on the 
theme of volunteering where we 
talked about  “Volunteering in 
times of pandemic”, sharing our 
experience.

VOLUNTEERING DURING PANDEMIC TIMES 

In April, Animais de Rua’s 
general director, Maria 
Pinto Teixeira took part in 
a digital talk organized 
by PAN Lisbon, to talk 
about the impact 
covid-19 had on animal 
protection associations.
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TALKS DURING QUARANTENE TIMES 

Promoting the discussion of various issues and dynamizing the relations between 
volunteers during the period of confinement, the conversations in quarantine times, 
dynamized by the Sintra and Amadora nucleus, and held weekly, addressed topics 
such as foster families; Adoptions – Various Phases; Veterinary Cares for Wild vs Docile 
Animals; The importance of photographs in the dissemination of Animals for adoption 
and Companion Animals as added value in social isolation each of them moderated by 
an expert in the area
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In 2021
The Team

In 2020, besides the 160 volunteers who are part of the Animais de Rua team, there were 
two new hires, for the Assistance of the Administration and for the Nucleus Coordination 
in Sintra and Amadora. 

The growth and professionalization of our team allows us to also grow the number of 
animals we can reach.

Sofia Róis: Project Management

Daniela Pinto: Administration

management

Carla Reis: Nucleus coordination in

Sintra e Amadora

Inês Alves: Nucleus

coordination in  Lisboa, Seixal

and Vila Franca de Xira

Cláudia Neves: Nucleus coordination in  Porto, 

Maia, Vila Nova de Gaia and Matosinhos

Andreia Rodrigues: Administration 

assistance

Pedro Pedrosa: Operations Management
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In 2021
Goals

 >> Increase the number of Neutered Animals and reduce the number of 
wandering animals  through the creation of new protocols and the maintenance of 
already existing protocols with Municipalities and e Parish Councils; collaboration 
with Government entities in the sense of creating policies to incentivize both 
companion and wandering animals’ neutering; awareness campaigns for neutering 
and adoption of docile wandering animals and to promote de end of slaughter policies.

 >> Increase the Political Participation  through the maintenance of the presence 
in the Eurogroup for Animals; participation in the internal legislative process with party 
consultations and Citizens' Legislative Initiatives; creation of new international 
partnerships.

 >> Create training skills by obtaining the status of Certified Training entity.

 >> Increase the capacity for fund raising.

 >> Develop communication campaigns.

GOALS FOR 2021
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In 2020
Summary of the Achieved Values...

In 2020 we reached 33.697 neuterings. 4.185 animals were neutered and 225 were given 
up for adoption. 

In total, 13 890 kilograms of food were garnered. 

#SINTRA #SÃO MIGUEL

Neuterings Adoption

#PORTO #FARO #MONCHIQUE

#LISBOA
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Accounts Report
Balanço

 

BALANÇO INDIVIDUAL (Modelo ESNL)
em 31 de dezembro de 2020 notas 2020 2019

ATIVO

Ativo não corrente:
Investimentos financeiros 16 230,32                     199,20                

230,32                     199,20                

Ativo corrente:
Inventários 7 3.721,13                 1.577,18            
Créditos a receber 11 18.686,14               2.684,56            
Estado e outros entes públicos 11 1.118,20                 -                      
Diferimentos 202,15                     -                      
Outros ativos correntes 124,45                     3.951,95            
Caixa e depósitos bancários 11 98.223,34               89.650,41          

122.075,41             97.864,10          

Total do Ativo 122.305,73             98.063,30          

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos:
Fundos 22.332,65               22.332,65          
Reservas 1.681,35                 1.681,35            
Resultados transitados 11 51.924,36               40.255,80          

75.938,36               64.269,80          

Resultado líquido do período 22.708,46               14.000,60          

Total dos fundos patrimoniais 98.646,82               78.270,40          

Passivo

Passivo corrente:
Fornecedores 11 1.627,91                 6.258,25            
Estado e outros entes públicos 11 8.231,08                 5.125,96            
Financiamentos obtidos 215,63                     109,17                
Outros passivos correntes 11 13.584,29               8.299,52            

23.658,91               19.792,90          

Total do passivo 23.658,91               19.792,90          

Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo 122.305,73             98.063,30          

Valores em euros
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Demonstração dos resultados por natureza
 

 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL                                                  
DOS RESULTADOS POR NATUREZA (Modelo ESNL)

a 31 de dezembro de 2020 2020 2019

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 8 30.869,52              23.221,26                          
Subsídios, doações e legados à exploração 16 102.130,14           60.084,00                          
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 7 (12.825,50)            (12.731,11)                         
Fornecimentos e serviços externos 16.2 (222.393,99)          (198.195,01)                      
Gastos com o pessoal 12 (67.173,76)            (49.236,35)                         
Outros rendimentos e ganhos 16.1 195.451,71           192.333,03                        
Outros gastos e perdas 16.3 (14,13)                    -                                      

Resultados antes de dep., gastos de financ.e impostos 26.043,99              15.475,82                          

Resultado operacional (antes de gastos de financ. e impostos) 26.043,99              15.475,82                          

Juros e rendimentos similares obtidos -                          -                                      

Resultado antes de impostos 26.043,99              15.475,82                          

Imposto sobre o rendimento do período (3.335,53)               (1.475,22)                           

Resultado líquido do período 22.708,46              14.000,60                          

A Direção, Contabilista Certificado,

Valores em euros
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Demonstração dos Fluxos de Caixa

 

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes 20.548,40 20.768,70 

Pagamentos a fornecedores 232.563,74 217.453,44 

Pagamentos ao pessoal 65.509,94 34.596,92 

Caixa gerada pelas operações  (277.525,28)  (231.281,66)

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 2.561 ,22 32,09 

Outros recebimentos/pagamentos 291. 168,75 252.535,48 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1 ) 11.082,25 21.285,91 

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 31 ,12 150,76 

Outros activos

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros activos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares

Dividendos

                                               Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)  (31,12)  (150,76)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 2.977,80 

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos 2.478,20 

Juros e gastos similares

Dividendos

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)  (2.478,20) 2.977,80 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+ 2+ 3) 8.572,93 24.112,95 

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 89.650,41 65.537,46 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 98.223,34 89.650,41 

RUBRICAS 20192020
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Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 2019

M o ntantes expresso s em Euro

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2018 6 22.332,65 0,00 1.681,35 266,47 0,00 157,38 39.169,50 63.607,35

Alterações  do período:

Primeira ado pção do referencial contabilístico

A lterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de dem.financeiras

Realização do exced.revalor.AFT e A I

Exced.revalo r.AFT e AI e respectivas variaçõ es

A justamentos por impostos diferido s

Outras alterações reconhecidas no CP 39.989,33 -157,38 -39.169,50

7 0,00 0,00 0,00 39.989,33 0,00 -157,38 -39.169,50 662,45

Resultado líquido do período 8 14.000,60 14.000,60

Resultado extens ivo 9 = 7+8 14.663,05

Operações  com ins tituidores  no período:

Fundos 0,00

Subsídios, doações e legados

Outras operações

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 6+7+8+10 22.332,65 0,00 1.681,35 40.255,80 0,00 0,00 14.000,60 78.270,40

TOTAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2019

MOVIMENTOS NO PERÍODO Notas Fundos Excedentes 
Técnicos Reservas Resultado s 

Transitados

Ajustamento
s em ativo s 
financeiros

Outras 
variações 

nos fundos 
patrimoniais

Resultado 
líquido do 
período
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Demonstração das alterações nos fundos patrimoniais 2020

 

M o ntantes expresso s em Euro

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 6 22.332,65 0,00 1.681,35 40.255,80 0,00 0,00 14.000,60 78.270,40

Alterações  do período:

Primeira ado pção do referencial contabilístico

A lterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de dem.financeiras

Realização do exced.revalor.AFT e A I

Exced.revalo r.AFT e AI e respectivas variaçõ es

A justamentos por impostos diferido s

Outras alterações reconhecidas no CP 11.668,56 0,00 -14.000,60

7 0,00 0,00 0,00 11.668,56 0,00 0,00 -14.000,60 -2.332,04

Resultado líquido do período 8 22.708,46 22.708,46

Resultado extens ivo 9 = 7+8 20.376,42

Operações  com ins tituidores  no período:

Fundos 0,00

Subsídios, doações e legados

Outras operações

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 6+7+8+10 22.332,65 0,00 1.681,35 51.924,36 0,00 0,00 22.708,46 98.646,82

TOTAL

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2020

MOVIMENTOS NO PERÍODO Notas Fundos Excedentes 
Técnicos Reservas Resultado s 

Transitados

Ajustamento
s em ativo s 
financeiros

Outras 
variações 

nos fundos 
patrimoniais

Resultado 
líquido do 
período
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1 — Identificação da Entidade

A Associação Animais de Rua – Esterilização e Proteção de Animais em Risco com o NIF/NIPC 

508743834 é uma instituição sem fins lucrativos, com sede na Rua João das Regras, N. º284 Sala 105, 

4000-291 Porto. Tem como fim primeiro o controlo populacional de animais errantes e a sua proteção, 

em respeito pela saúde e salubridade pública, bem como pelo bem-estar humano e animal.

2 — Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 — Referencial Contabilístico adotado.

Em 2020, 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 Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado 

pelo Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de julho, alterado pelo Decreto-Lei nº 98/2015 de 2 de junho.

Pelo despacho 262/2015-XIX do senhor Secretário dos Assuntos Fiscais de 16 de julho, publicado no DR 

2ª série de 29 de julho de 2015, foi homologada a NCRF-ESNL. Esta norma substituiu a NCRF-ESNL 

constante do Aviso 6726-B/2011 publicada no DR 2ª série, nº 51 de 14 de março de 2011.

2.2 — Indicação e justificação das disposições na normalização contabilística para as ESNL que, em 

casos excecionais, tenham sido derrogadas.

Não foram derrogadas quaisquer disposições contabilísticas para as ESNL.

2.3 Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior bem como das quantias relativas o 

período anterior que tenham sido ajustadas.

Não existem contas do balanço ou da demonstração dos resultados que não sejam comparáveis com as 

do exercício anterior.

Anexo
do período findo a 31 de dezembro de 2020
(Modelo ESNL)
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3 — Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. 
 

3.1 — Principais políticas contabilísticas: 

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das 

Demonstrações Financeiras (BADF) 

 

3.1.1 Continuidade 

Com base na informação disponível e as expectativas 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 Sector Não Lucrativo, este 

pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da 

atividade ou à capacidade de cumprir os seus fins. 

 

3.1.2 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 conceptual, 

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” 

 

3.1.3 Consistência de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da 

apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem 

alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas 

neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes. 

 

3.1.4 Materialidade e Agregação 

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. Itens 

que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações 

financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os 

rendimentos, estes não devem ser compensados.
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3.1.6 Informação Comparativa 

A informação comparativa deve ser divulgava, 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) A natureza da reclassificação. 

b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e 

c) Razão para a reclassificação. 

 

3.2 — Alterações nas políticas contabilísticas  

As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NC-

ESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de 

imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados 

sempre que possa ser medido de forma fiável. 

 

3.3 — Alterações nas estimativas contabilísticas 

As desmonstrações financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade não tendo a 

entidade intenção nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o nível das suas operações. 

 

3.4 — Correções de erros de períodos anteriores 

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante nas 

estimativas previstas das demonstrações financeiras apresentadas. 

 

3.5 – Adoção pela primeira vez da NC-ESNL (divulgação transitória) 

A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 01.01.2018. 

 

4 - Ativos fixos tangíveis: 

Não aplicável. 

 

5 - Ativos intangíveis: 

Não aplicável. 

 

6 – Custos de empréstimos obtidos: 

Não aplicável. 
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7 – Inventários: 

7.1. Políticas contabilísticas e forma de custeio usada 

Os inventários foram mensurados pelo método do custo sendo usado o sistema de custeio custo de 

aquisição. Na imputação dos custos aos inventários, foi usado o sistema de custeio total. 

 

7.2. Quantia total de inventários escriturada de acordo com as classificações apropriadas. 

Em 31.12.2020 e 31.12.2019, os inventários da Entidade detalham-se conforme segue: 

  

  31-12-2020 

Rubricas Quantia bruta 
Perdas por 
imparidade 

Quantia 
líquida 

Mercadorias 3.721,13   3.721,13 

TOTAL     3.721,13 0,00 3.721,13 
 

  31-12-2019 

Rubricas Quantia bruta 
Perdas por 
imparidade 

Quantia 
líquida 

Mercadorias 1.577,18   1.577,18 

TOTAL     1.577,18 0,00 1.577,18 
 

7.3. Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante o período  

O valor de inventários reconhecido como gasto durante o período foi de 12.825,50 Euros.  

 

APURAMENTO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS 
MATÉRIAS CONSUMIDAS 

DESCRIÇÃO Mercadorias 

1 Inventários iniciais              1.577,18 €  

2 Compras 
    

            14.969,45 €  

3 Reclassificação e regularização de inventários 
 

         0,00 €  

4 Inventários finais 
   

            3.721,13 €  

5 
Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas (5=1+2+3-4)                  12.825,50€  

  
Outra informação relativa a mercadorias, matérias primas, subsidiárias e de 
consumo: 

6 
Ajustamentos/perdas por imparidade do período em 
inventários   

7 
Ajustamentos/perdas por imparidade acumuladas em 
inventários   

8 
Reversão de ajustamentos/perdas por imparidade do 
período em inventários   

9 
Inventários escriturados pelo justo valor menos os custos de vender 
(corretores/negociantes) 

10 Inventários dados como penhor de garantia a passivos   

11 Inventários que se encontram fora da empresa 
 

  

12 Adiantamentos por conta de compras         
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8 – Rendimentos e ganhos 

 

8.1. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante os períodos 

Em 31.12.2020 e 31.12.2019, foram reconhecidos os seguintes réditos, conforme segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes 

Não aplicável. 

 

10 – Subsídios e outros apoios das entidades públicas 

 

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Valor atribuído no período 
ou em períodos anteriores

Valor imputado ao 
período

1 Subsídios relacionados com ativos/ao investimento: (1  =  1 . 1  +  1 .2 +  1 .3) 0,00 0,00

1 .1 Ativos fixos tangíveis (1 .1  =  1 .1 .1  +  1 .1 .2 +  … … .  +  1 .1 .7) 0,00 0,00

1 .1 .1 Terrenos e recursos naturais

1 .1 .3 Edifícios e outras construções

1 .1 .4 Equipamento de transporte

1 .1 .5 Equipamento administrativo

1 .1 .6 Equipamentos biológicos

1 .1 .7 Outros

1 .2 Ativos intangíveis (1 .2 =  1 .2.1 +  1 .2.2 +  … …  +  1 .2.4) 0,00 0,00

1 .2.1 Projetos de desenvolvimento

1 .2.2 Programas de computador

1 .2.3 Propriedade industrial

1 .2.4 Outros

1 .3 Outros ativos

2 Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração 1 02.130,1 4 1 02.1 30,1 4

3 Valor dos reembolsos no período respeitantes a:  (3 =  3.1  +  3.2) 0,00 0,00

3.1 Subsídios relacionados com ativos/ao investimento

3.2 Subsídios relacionados com rendimentos/à exploração 0,00 0,00

4 TOTAL (4 =  1 +  2 - 3) 102.130,14 102.130,14

DESCRIÇÃO

Subsídios do Estado e outros entes públicos

 

Rubricas 31-12-2020 31-12-2019

Réditos reconhecidos no período: 0,00 0,00

Vendas de Bens 30.869,52 20.821 ,26

Prestação de Serviços 0,00 2.400,00

Juros 0,00 0,00

Royalties 0,00 0,00

Dividendos 0,00 0,00

Total 30.869,52 23.221,26
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O valor recebido como subsídios provenientes de entidades publicas perfizeram um total de 
102.130,14€, discriminado pelos seguintes Municípios:  

 
 
11 – Instrumentos financeiros 

11.1 – Fundos patrimoniais 

Nos “fundos patrimoniais”, ocorreram as seguintes variações: 

Descrição Saldo em 
01-01-2020 

Aumentos Diminuições Saldo em 
31-12-2020 

Fundos 22.332,65 0,00 0,00 22.332,65 

Excedentes Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reservas 1.681,35 0,00 0,00 1.681,35 

Resultados transitados 40.255,80 11.668,56 0,00 51.924,36 

Excedentes de revalorização 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras variações nos fundos patrimoniais 0.00 0,00 0,00 0,00 

Resultado Líquido  14.000,60 22.708,46 14.000,60 22.708,46 

Total  78.270,40 34.337.02 0,00 98.646,82 

 

 

11.2 – Caixa e depósitos bancários 

A rúbrica “caixa e depósitos bancários” a 31.12.2020 e 31.12.2019, encontrava-se com o seguinte saldo: 

Des crição 2020 2019

Caixa 0,00 0,00

Depósitos à ordem 98.223,34 89.650,41

Outros depósitos bancários 0,00 0,00

Total de caixa e depós itos  bancários 98.223,34 89.650,41

MUNICÍPIO VERBA
JUNTA FREGUESIA AJUDA 5.400,00 €

FREGUESIA ALGUEIRAO MEM MARTINS 3.600,00 €

 MUNICIPIO DE SINTRA 10.000,00 €

MUNICIPIO DE VILA NOVA DE GAIA 7.287,81 €

MUNICIPIO AMADORA 8.000,00 €

MUNICIPIO ALCACER SAL 14.510,02 €

MUNICIPIO MATOSINHOS 11.400,00 €

MUNICIPIO DA MAIA 10.000,00 €

MUNICIPIO DO PORTO 10.000,00 €

UNIAO FREGUESIA AGUALVA MIRA SINTRA 330,00 €

MUNICIPIO DE FARO 4.194,96 €

FREGUESIA ALVALADE 2.400,00 €

MUNICPIO S.MIGUEL 11.007,35 €

UNIAO FREGUESIAS MASSAMA MTE ABRAAO 3.600,00 €

UNIAO FREGUESIAS QUELUZ BELAS 400,00 €
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11.3 – Clientes, fornecedores, outras contas a pagar e outras contas a receber 
O saldo da rúbrica “clientes, fornecedores, fundadores, beneméritos, patrocinadores, doadores, associados, 

membros, outras contas a receber e outras contas a pagar”, em 31.12.2020 e 31.12.2019 encontravam-se 

com os seguintes saldos:  

 

Des crição Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total

Ativos :

Clientes 18.686,14     0,00 18.686,14 2.684,56        0,00 2.684,56

Outras tivos correntes 124,45           0,00 124,45 3.951,95        0,00 3.951,95

Perdas  por imparidade 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Total do Ativo 18.810,59 0,00 18.810,59 6.636,51 0,00 6.636,51

Pas s ivos :

Fornecedores 1.627,91        0,00 1 .627,91 6.258,25        0,00 6.258,25        

Outras contas a pagar 13.584,29     0,00 13.584,29 8.299,52        0,00 8.299,52

Total do Pas s ivo 15.212,20 0,00 15.212,20 14.557,77 0,00 14.557,77

31-12-2020 31-12-2019

11.4 – Estado e outros entes públicos 

O saldo da rúbrica “estado e outros entes públicos” em 31.12.2020 e 31.12.2019 apresentava os seguintes 

valores: 

 
31-12-2020 31-12-2019 

Descrição Corrente Não corrente Total Corrente Não corrente Total 

Estado e outros entes 
públicos             

Ativos: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retenção de impostos sobre 
rendimentos 1.086,00 0,00 1.086,00 0,00 0,00 0,00 
Imposto sobre o valor 
acrescentado 32,20 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00 

Total do Ativo 1.118,20 0,00 1.118,20 0,00 0,00 0,00 

Passivos:             
Retenção de impostos sobre 
rendimentos 158,99 0,00 158,99 600,00 0,00 600,00 
Imposto sobre o valor 
acrescentado 3.219,72 0,00 3.219,72 1.459,36 0,00 1.459,36 
 Contribuições para a 
segurança social 1.516,84 0,00  1.516,84 1.591,28 0,00  1.591,28 

Imposto sobre o rendimento 3.335,53 0,00  3.335,53    

Total do Passivo 8.231,08 0,00 8.231,08 3.682,84 0,00 3.682,84 
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12 – Benefícios dos empregados 

12.1 – Número de médio de empregados 

 

PESSOAS AO SERVIÇO E HORAS TRABALHADAS

Descrição
Número médio 

de pessoas

Número de 
horas 

trabalhadas
Pessoas ao serviço da empresa, remuneradas e não remuneradas: 8 8847

Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa 8 8847
Pessoas NÃO REMUNERADAS ao serviço da empresa 0 0

Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário:
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO 4 7699

Das quais:  Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo 4 7699
Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO PARCIAL 4 1 148

Das quais:  Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo parcial 4 1 148
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo:

Homens 1 756
Mulheres 7 8091

Pessoas ao serviço da empresa, das quais:
Pessoas ao serviço da empresa, afectas à Investigação e Desenvolvimento 0

Prestadores de serviços 0 0
Pessoas colocadas através de agências de trabalho temporário 0  

Os gastos com o pessoal durante o exercício de 2020 foram os que constam do quadro anexo. 

GASTOS COM O PESSOAL   
Descrição Valor 
Gastos com o pessoal 67.173,76 

Remunerações dos órgãos sociais 0,00 
Das quais: Participação nos lucros 0,00 

Remunerações do pessoal 55.550,40 
Das quais: Participação nos lucros 0,00 

Benefícios pós-emprego 0,00 
Prémios para pensões 0,00 

Outros benefícios 0,00 
Dos quais:   

Para planos de contribuições definidas - órgãos sociais 0,00 
Para planos de contribuições definidas - outros 0,00 

Indemnizações 0,00 
Encargos sobre remunerações 10.695,67 
Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 706,25 
Gastos de ação social 0,00 
Outros gastos com pessoal 221,40 

Dos quais:   
Gastos com formação 221,40 
Gastos com fardamento 0,00 

13 – Acontecimentos após a data do Balanço 

No mês de março de 2020 foi declarada a pandemia, derivada da propagação do vírus COVID-19 Esta 

situação motivou a que em março fosse decretado o estado de emergência em Portugal, que foi 

renovado várias vezes ao longo do ano. No decorrer de 2020 foi observável, adicionalmente, uma 

retração económica geral, com continuidade na fase inicial de 2021, por via do agravamento observado 

da pandemia. Embora exista incerteza quanto à totalidade dos efeitos decorrentes deste evento para a 
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atividade da Entidade, consideramos que os mesmos não colocam uma incerteza significativa relativa à 

continuidade das suas operações. 

14 – Agricultura 

Não aplicável. 

15 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais: 

15.2 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do 

Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direção informa que a 

situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente 

estipulados. 

16 – Outras divulgações: 

16.1 – Subsídios, doações e legados à exploração 

O saldo da rúbrica “subsídios de outras entidades, doações, heranças e legados”, em 31.12.2020 e 

31.12.2019, encontravam-se com os seguintes saldos:  

Des crição 2020 2019

Subsídios de outras entidades 102.130,14 60.084,00

Doações 0,00 0,00

Heranças 0,00 0,00

Legados 0,00 0,00

Donativos 195.451 ,71 192.333,03

Total 297.581,85 252.417,03  

 

Os valores constantes da rúbrica donativos, referem-se especificamente aos valores doados, por 

associados ou beneméritos para a prossecução dos diversos fins da Entidade. 
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atividade da Entidade, consideramos que os mesmos não colocam uma incerteza significativa relativa à 

continuidade das suas operações. 

14 – Agricultura 

Não aplicável. 

15 – Divulgações exigidas por outros diplomas legais: 

15.2 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

A Direção informa que a Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do 

Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direção informa que a 

situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente 

estipulados. 

16 – Outras divulgações: 

16.1 – Subsídios, doações e legados à exploração 

O saldo da rúbrica “subsídios de outras entidades, doações, heranças e legados”, em 31.12.2020 e 

31.12.2019, encontravam-se com os seguintes saldos:  

Des crição 2020 2019

Subsídios de outras entidades 102.130,14 60.084,00

Doações 0,00 0,00

Heranças 0,00 0,00

Legados 0,00 0,00

Donativos 195.451 ,71 192.333,03

Total 297.581,85 252.417,03  

 

Os valores constantes da rúbrica donativos, referem-se especificamente aos valores doados, por 

associados ou beneméritos para a prossecução dos diversos fins da Entidade. 
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16.2 – Fornecimentos e serviços externos 

O saldo da rúbrica “fornecimentos e serviços externos”, em 31.12.2020 e 31.12.2019, encontravam-se com 

os seguintes saldos: 

Fornecimentos e serviços externos 2020 2019 

Serviços especializados: 137.285,46 190.557,59 

Trabalhos especializados 134.087,44 187.589.91 

Publicidade e propaganda 2.584.66 2.854.12 

Comissões 506.76 14.76 

Serviços Bancários 106.60 98.80 

Outros 0.00 0,00 

Materiais: 67.214,47 2.864,70 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 7.394,85 2.721.56 

Livros e documentação técnica 0.00 0,00 

Material de escritório 4.016,28 143.14 

Artigos para oferta 0.00 0,00 

Outros 0.00 0,00 

Energia e fluidos: 0.00 691,87 

Outros 0.00 691.87 

Deslocações, estadas e transportes: 13.068.13 3.344,35 

Deslocações e estadas 13.068.13 3.344.35 

Serviços diversos: 4.825,93 736,50 

Rendas e alugueres 0.00 0,00 

Comunicação 4.640,55 425.90 

Seguros 144.38 0,00 

Royalties 0,00 0,00 

Contencioso e notariado 41.00 310.60 

Despesas de representação 0,00 0,00 

Limpeza, higiene e conforto 0,00 0,00 

Outros serviços 0,00 0,00 

Total 222.393,99 198.195,01 

16.3 – Outros gastos e perdas 

O saldo da rúbrica “outros gastos e perdas”, em 31.12.2020 e 31.12.2019 encontravam-se com os seguintes 

saldos: 

Outros  Gas tos  e Perdas 2020 2019

Impostos 0,00 0,00

Quotizações 0,00 0,00

Outros não especificados 14,13 0,00

Total 14,13 0,00  
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O saldo da rúbrica “investimentos financeiros”, em 31.12.2020 e 31.12.2019, encontravam-se com os 

seguintes saldos: 

Descrição Não corrente Total Não corrente Total

Activos:

Fundos de Compensação 230,32 230,32 1 99,20 1 99,20

Total liquido 230,32 230,32 199,20 199,20

31-12-2020 31-12-2019

 

16.5 – Aplicação de Resultados 

A Direção propõe que ao Resultado Líquido positivo do exercício, que ascendeu a 22.708,46€, seja dada 

a seguinte aplicação: 

Resultados Transitados: 22.708,46€ 

 

Porto, 25 de maio de 2021 

 
O Presidente da Direção, 
 
Peter Begonha Janson 
 
 
O Tesoureiro, 
 
Diogo Teixeira Graça Moura 
 
 
O Contabilista Certificado, 
 
Henrique Jorge Antunes Marques 

16.4 – Investimentos financeiros 
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Audit Report
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