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1. Enquadramento 

                           

A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, adiante designada Fundação, é uma pessoa coletiva de 

direito privado, tendo por objeto promover o mutualismo, a economia social e todas as 

manifestações de solidariedade social; promover ações de caráter cultural, educativo, artístico, 

social e filantrópico; promover o desenvolvimento e comprometida promoção desses nas suas 

vertentes ética, cultural, civilizacional e económica nas áreas geográficas de ação da sua instituidora, 

a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL (concelhos de Santiago do Cacém, Grândola, 

Sines, Ourique, Setúbal e Sesimbra). 

Para a realização destes fins, a Fundação propõe-se a: 

a) Conceder prémios, bolsas de estudo ou subsídios, que, hajam sido instituídos pela Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul C.R.L., ou por terceiros, que tenham entregue ou 

confiado à Fundação os bens necessários para a sua atribuição; 

b) Desenvolver atividades que os seus órgãos entendam como mais adequadas à realização 

dos seus fins, tomando como pontos de referência na escolha das suas iniciativas e na dos 

respetivos destinatários, a solidariedade e justiça social e a universalidade do respeito pelos 

direitos humanos; 

c) Manter relações com todas as pessoas e entidades julgadas relevantes para a prossecução 

das suas finalidades. 

 

A criação da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul foi formalmente aprovada no dia 22 de dezembro 

de 2016 pelos Associados da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, sua instituidora, em 

sede de Assembleia Geral. Esta decisão foi sustentada em três grandes pressupostos: 

• A carência de um espaço físico que permitisse preservar e dignificar o espólio da Caixa da 

Costa Azul, resultante de mais de um século de atividade;  

• Permitir à Comunidade aceder à informação, peças e documentos que contam a história 

desta Instituição centenária de caráter local;  

• A premente necessidade de gestão mais estruturada dos donativos atribuídos pela Caixa 

da Costa Azul às diferentes causas e entidades sociais. 
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Em 2018, a atividade da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul ficou circunscrita, essencialmente, 

aos seguintes projetos: 

• Processo de Reconhecimento por parte da Presidência do Conselho de Ministros; 

• Obras de Requalificação do Edifício-Sede: Antigos Paços Municipais do Município de 

Santiago do Cacém. 

 

A Fundação tem Sede Oficial provisória nas instalações da sua instituidora, Av. D. Nuno Álvares 

Pereira, Nº 2 em Santiago do Cacém, tendo como intenção transferi-la para o Edifico dos Antigos 

Paços Municipais, durante o ano de 2019 (após conclusão das obras). Este edifício faz parte do 

património edificado do Município de Santiago do Cacém, tendo sido cedido à Fundação, por via da 

celebração de um Contrato de Comodato. 

 

1.1 Datas Relevantes: 

 

No período compreendido entre 2017 e 2018, destacam-se as seguintes datas relevantes: 

 

• 24 de Março de 2017 – Escritura de Constituição da Fundação; 

• 13 de Julho de 2017 – Celebração do Contrato de Comodato com o Município de Santiago 

do Cacém; 

• Agosto de 2017 – Início das Obras de Requalificação do edifício dos Antigos Paços 

Municipais (Sede da Fundação); 

• 29 de Maio de 2018 – Reconhecimento da Fundação pela Presidência do Conselho de 

Ministros; 

• 08 de Junho de 2018 – Conclusão do processo de inscrição no Registo Nacional de 

Pessoas Coletivas. 
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2. Órgãos Sociais (Triénio 2017-2019) 

 

A estrutura orgânica da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul é composta por quatro Órgãos e 

respetivos membros: 

 

Conselho de Administração 
Presidente Jorge Nunes 

Vogal António Mateus Vilhena * 
Vogal Cátia Alexandra Sobral da Silva Pereira 

 

Diretora Executiva 
Ana Luísa Costa Raposo Rosa 

 

Conselho Fiscal  
Presidente Tiago de Sousa Marto Falcão e Silva 

Vogal Francisco Miguel C. B. Lobo de Vasconcelos 

Vogal Maria Filomena P.C. Peres Martins 

 

Conselho Consultivo 
António Gamito Calado Pinela 

Ana Maria Nogueira Garcia Rodrigues 

Álvaro dos Santos Beijinha 

António de Jesus Figueira Mendes 

Marcelo David Coelho Guerreiro 

António José Ventura Cesário 

Luís Maria Venturinha de Vilhena 

Luís Martins da Silva 

Pedro António Guimarães 

 

 

* Obs.: O Administrador António Mateus Vilhena cessou funções por motivo de falecimento no dia 05 de Junho 

de 2018, tendo a gestão da Fundação ficado a cargo dos restantes dois membros do Conselho de Administração. 
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3. Factos Relevantes Ocorridos Após o Termo do Exercício  

 

O Conselho de Administração da instituidora, Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul, CRL. 

perspetiva que a Tomada de Posse dos Órgãos Sociais para o triénio de 2019-2021 se realize no 

mês de Maio de 2019, estando imperativamente prevista a substituição do falecido Administrador 

António Mateus Vilhena. 

Após o termo do exercício foi comunicado pela instituidora, Caixa de Crédito Agrícola da Costa Azul, 

CRL. a atribuição do donativo correspondente ao ano de 2019, no valor de quatrocentos mil euros. 

 

4. Evolução Previsível 

 

O ano de 2019 vislumbra-se como marcante, assinalando a inauguração oficial das instalações da 

Fundação, a sua abertura ao público e o exercício efetivo da sua atividade. 

 

5. Proposta de Aplicação de Resultados 

 

O Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, propõe que o resultado 

líquido do exercício que ascendeu a € 2.019,61 negativos, seja transferido para a rubrica de 

Resultados Transitados. 

 

6. Nota de Agradecimento 

 

O Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, deixa uma nota de profundo 

agradecimento ao Administrador António Mateus Vilhena, falecido no decurso deste exercício. Ser 

humano de qualidades ímpares que aceitou de forma entusiasta o desafio de lançar o Projeto 

Fundação Caixa Agrícola Costa Azul, constituindo a composição do primeiro Conselho de 

Administração.   
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7. Apresentação das Contas: 2018 

 

7.1 Balanço 

Em 31 de Dezembro de 2018 

 

Rúbricas 31-dez-18 

ATIVO   
Ativo não corrente   

Ativos fixos tangíveis 197.796,67 

  197.796,67 

Ativo corrente   

Caixa e depósitos bancários 212.387,13 

  212.387,13 

Total do ativo 410.183,80 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO   

Fundos patrimoniais   

Ajustamentos/outras variações nos fundos patrimoniais 400.000,00 

  400.000,00 

Resultado líquido do período -2.019,61 

Total dos fundos patrimoniais 397.980,39 

Passivo   

Passivo não corrente   

    

    

Passivo corrente   

Fornecedores 12.203,41 

  12.203,41 

Total do passivo 12.203,41 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 410.183,80 
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7.2 Demonstração dos Resultados por Naturezas 

Em 31 de Dezembro de 2018 

 

Rendimentos e Gastos 31-dez-18 

Fornecimentos e serviços externos -772,39 

Outros gastos -1247,22 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -2019,61 

    

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -2019,61 

    

Resultado antes de impostos -2019,61 

    

Resultado líquido do período -2019,61 
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8. Anexo às Contas: 2018 

 

8.1 Nota Introdutória 

A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul (adiante designada por Fundação) é uma pessoa coletiva 

de direito privado, constituída em 24 de Março de 2017, inscrita no Registo Nacional de Pessoas 

Coletivas, com o número 514 909 188. 

O ano de 2018 foi o primeiro ano de atividade da Fundação com principal foco nas obras de 

Requalificação do futuro Edifício-Sede, que se encontrava em estado devoluto. 

 

8.2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras 

As Demonstrações Financeiras anexas foram elaboradas de acordo com as normas que compõem 

o regime de normalização contabilística para as entidades do Setor Não Lucrativo (SNC-ESNL), o 

qual se integra o sistema de Normalização Contabilística (SNC). 

 

8.3 Principais Políticas Contabilísticas 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das Demonstrações Financeiras 

anexas, são as seguintes: 

 

8.3.1 – Bases de Apresentação 

As Demonstrações Financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Fundação, mantidos de acordo com as 

Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-

ESNL) em vigor à data da elaboração das Demonstrações Financeiras. 

 

8.3.2 – Ativos Fixos Tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, o qual incluí 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. 
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Os ativos fixos tangíveis a 31 de Dezembro de 2018, totalizam o valor de € 197.796,67. 

 

Este montante refere-se a investimentos em curso decorrentes das obras de reabilitação no 

edifício dos Antigos Paços de Concelho, cedido através de Contrato de Comodato pela Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém, no dia 13 de Julho de 2017, por um período inicial de 25 anos. 

 

8.3.3 – Caixa e Depósitos Bancários 

Os montantes incluídos na rúbrica de caixa e depósitos bancários correspondem aos valores em 

Depósitos à Ordem, vencíveis de imediato e que possam ser facilmente mobilizáveis com risco 

insignificante de alteração de valor. 

 

A 31 de Dezembro de 2018, a Fundação Caixa Agrícola Costa Azul apresenta um saldo bancário 

no montante de € 212.387,13. 

 

8.3.4 – Ajustamento/Outras Variações Nos Fundos Patrimoniais 

A Fundação Caixa Agrícola Costa Azul teve, no ano de 2018, uma única instituidora, a Caixa de 

Crédito Agrícola Mútuo da Costa Azul, CRL., com uma dotação inicial de quatrocentos mil euros. 

 

8.3.5 – Fornecedores 

Os saldos de fornecedores são registados pelo seu valor nominal, na medida em que se tratam de 

valores a pagar a curto prazo, pelo que o impacto que resulta da aplicação do custo amortizado é 

imaterial. 

A conta de fornecedores apresenta a 31 de Dezembro de 2018 um saldo de € 12.203,41. 

 

8.3.6 – Fornecimentos e Serviços Externos 

A rúbrica de fornecimentos e serviços externos totaliza um saldo de € 772,39, sendo o gasto com 

maior peso, a eletricidade, conforme se pode verificar no quadro seguinte: 
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8.3.7 – Outros gastos 

Os Outros Gastos ascendem os € 1.247,22 e referem-se a um donativo concedido. 

 
 
 
 
 
 

Santiago do Cacém, 31 de Março de 2019 
 

O Contabilista Certificado 
 
 

Ana Luísa Costa Raposo Rosa 
CC nº 74373 

 
 

O Conselho de Administração 
 
 

Jorge Nunes 
 

Cátia Alexandra Sobral da Silva Pereira  

 

 

 

 

 

 

 

Outras despesas 

Descrição da despesa  Valor 

Eletricidade 592,34 

Água 150,41 

Comissões 29,64 

 772,39 


