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ÍNDICEDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO 040788

 
Periodo não comparável com o ano anterior NIPC: 515877964

Balanço Modelo ESNL Periodo: Dezembro

31/12/2021 31/12/2020
ATIVO

Ativo não corrente
Bens do património histórico e cultural 6,1 0,00 21.000,00
Activos intangíveis 7.1 66.202,50 0,00
Investimentos financeiros 648,48 123,90

66.850,98 21.123,90
Ativo corrente
Créditos a receber 14.1 2.150,00 1.400,00
Estado e outros entes públicos 14.3 276,55 313,02
Diferimentos 14.2 7.649,04 6.755,44
Caixa e depósitos bancários 4,5 499.536,08 3.317,52

509.611,67 11.785,98

Total do ativo 576.462,65 32.909,88

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS 

Resultados transitados 14.6 -105.009,71 0,00

Resultado líquido do período 651.647,99 -105.009,71

Total dos fundos patrimoniais 546.638,28 -105.009,71
PASSIVO

Passivo não corrente
Passivo corrente
Estado e outros entes públicos 14.3 4.608,83 3.559,83
Financiamentos obtidos 8. 0,00 128.000,00
Outros passivos correntes 11.1 e 14.4 25.215,54 6.359,76

29.824,37 137.919,59

Total do passivo 29.824,37 137.919,59

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 576.462,65 32.909,88
                         NUCASE Mod. 02i-123 Rev. F / 03-01-2020 Executado por Nucase-Contabilidade e Fiscalidade, SA em

29-03-2022 11:10

Gerência/Administração Contabilista certificado

Datas

ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS

RUBRICAS Notas

Presidente 
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Vogal 
da Comissão Instaladora Contabilista Certificado

(Isabel de Souza Guerra) (António Manuel Fernandes Lopes) (Fátima Rodrigues)
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DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS POR NATUREZAS 
040788

 
NIPC: 515877964

Demonstração dos resultado por naturezas (Modelo ESNL) Período: Dezembro

31/12/2021 31/12/2020
Vendas e serviços prestados 9. 947.950,00 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
Custo das mercadorias e das matérias consumidas 0,00 0,00
Fornecimentos e serviços externos 14.5 -158.833,64 -58.428,97
Gastos com o pessoal 12.2 -97.838,10 -29.364,53
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) 0,00 0,00
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) 0,00 0,00
Provisões (aumentos/reduções) 0,00 0,00
Provisões especifícas(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 14.7.1 5,88 294,90
Outros gastos 14.7.2 -34.780,39 -17.065,28

Resultados antes de depreciações, gastos financiamento e impostos 656.503,75 -104.563,88
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 6.1 e 7.1 -3.189,50 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 653.314,25 -104.563,88
Juros de rendimentos similares obtidos 0,00 0,00
Juros e gastos similares suportados 11.1 -1.665,02 -445,83

Resultado antes dos impostos 651.649,23 -105.009,71
Imposto sobre o rendimento do período 10.1 -1,24 0,00

Resultado líquido do periodo 651.647,99 -105.009,71

                      NUCASE Mod. 02i-122 Rev. E / 31-01-2018
29-03-2022 13:00

Gerência/Administração Contabilista certificado
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXAORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS
MÉTODO DIRECTO

Demonstração (individual/consolidada) de Fluxos de caixa (ESNL) NIPC: 515877964

Periodo findo em 31-12-2021 Unidade monetária (1)

2021 2020

Fluxos de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes 9. + 947.200,00 0,00
Pagamentos a fornecedores - (175.752,47) (67.535,48)
Pagamentos ao pessoal - (96.837,01) (29.364,53)

Caixa gerada pelas operações +/- 674.610,52 (96.900,01)

Pagamento/recebimento imposto sobre o rendimento +/- (0,30) 0,00
Outros recebimentos/pagamentos 14.2 +/- (865,10) (6.755,44)

Fluxo de caixa das actividades operacionais (1) +/- 673.745,12 (103.655,45)

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangiveis 6.1 - (1.492,00) 0,00
Activos intangiveis 6.1 e 7.1 - (46.900,00) (21.000,00)
Investimentos financeiros - 524,58 123,90

Recebimentos provenientes de:
Juros e rendimentos similares 14.7.1 + 5,88 294,90

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) +/- (47.861,54) (20.581,20)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos  8. + 75.800,00 128.000,00

Pagamentos referentes a:
Financiamentos obtidos  8. - (203.800,00) 0,00
Juros e gastos similares 11.1 - (1.665,02) (445,83)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) +/- (129.665,02) 127.554,17

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) +/- 496.218,56 3.317,52
Efeito das diferenças de câmbio +/-
Caixa e seus equivalentes no inicio do período 3.317,52 0,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.5 499.536,08 3.317,52

                      NUCASE Mod. 02i-133 Rev. B / 31-01-2018
(1) - O Euro, admitindo-se, em função da dimensão e exigências de relato, a possibilidade de expressão das quantias em milhares de Euros
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ÍNDICEDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
 
A Ordem dos Fisioterapeutas, foi criada pela Lei nº 122/2019, de 30 de setembro e a sua comissão 
instaladora pelo despacho ministerial n.º 12067/2019, de 11 de dezembro, publicado no DR, 2.ª, de 
17 de dezembro, com o NIF 515 877 964 e CAE 94120, e tem a sua sede em LEAP – Center Espaço 
Amoreiras, Rua D. João V, nº 24 - 1.03, 1250-091 Lisboa. 

A Ordem dos Fisioterapeutas, adiante designada por Ordem, é uma associação de direito público 
representativa dos profissionais de fisioterapia que exercem a profissão de fisioterapeuta.

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO
 
2.1. Base de Preparação
 
As Demonstrações Financeiras apresentadas, têm como referencial contabilístico o Sistema de 
Normalização Contabilística, tendo sido adotadas as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro de 
acordo com o disposto no Decreto-lei n.º 158/2009 de 13 de Julho , alterado pelo Decreto-Lei 98/2015, 
de 2 de Junho, e pela Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), 
tendo sido adotadas as Normas de Contabilidade e Relato Financeiro para as ESNL, de acordo com 
o disposto no Decreto-lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março, e respetivas alterações introduzidas pelo Art.º 
256º da Lei 66-B/2012, de 31 de Dezembro e pelo Decreto-Lei 64/2013, de 13 de Maio, e na Portaria nº 
105/2011, de 14 de Março.

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o ESNL requer o uso de estimativas, 
pressupostos e julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a adotar 
pela Entidade, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como nos 
rendimentos e gastos do período de reporte.

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiência da Direção e nas suas melhores 
expetativas em relação aos eventos e ações correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem 
diferir destas estimativas.

Todos os valores constantes das notas e para as quais não esteja indicada a unidade monetária, estão 
expressos em euros.

2.2. Indicação das contas de Balanço e de Demonstração dos Resultados cujos 
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior
 
Os elementos constantes nas presentes Demonstrações Financeiras a 31 de dezembro de 2021 são, 
na sua totalidade, comparáveis com os do exercício anterior, com exceção da contabilização das quotas 
dos associados.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
 
As principais políticas contabilísticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações 
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos 
os exercícios apresentados.

ANEXOS
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ÍNDICEDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

3.1 Fornecedores e outras contas a pagar
 
Os saldos de fornecedores e outros credores são responsabilidades respeitantes à aquisição de serviços 
pela Associação no decurso normal das suas atividades. Se o pagamento for devido dentro de um ano 
ou menos são classificadas como passivo corrente. Caso contrário, são classificadas como passivo não 
corrente. 

As contas a pagar classificadas como passivo corrente são registadas pelo seu valor nominal.

As contas a pagar classificadas como passivo não corrente, para as quais não exista uma obrigação 
contratual pelo pagamento de juros, são mensuradas pelo respetivo custo amortizado, determinado de 
acordo com o método da taxa de juro efetiva. 

O seu desreconhecimento só ocorre quando cessam as obrigações decorrentes dos contratos, 
designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração.

3.2 Ativos fixos tangíveis
 
 Ativos fixos tangíveis são itens que se espera que sejam usados por mais do que um período, destinados 
à produção ou fornecimento de bens ou serviços, ou para fins administrativos. 

Os ativos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição, o qual inclui o preço de compra e quaisquer 
custos diretamente atribuíveis à colocação dos ativos no local e na condição necessária para operarem 
da forma pretendida.

As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas segundo o método da linha reta, após a dedução 
do valor residual. 

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as depreciações 
praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos.

3.3 Ativos intangíveis
 
Os ativos fixos intangíveis encontram-se valorizados ao custo, deduzido das depreciações acumuladas. 
O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo líquido de descontos e abatimentos, as despesas 
diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para que 
se encontre na sua condição de utilização. 

Estes ativos só são reconhecidos desde que se tratem de ativos não monetários e sem substância física 
dos quais se espere uma utilização que ultrapasse mais do que um período económico. 

Deve ser provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a Ordem, sejam por si 
controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor. 

A Ordem dos Fisioterapeutas avalia a vida útil dos seus ativos intangíveis e classifica-os em ativos com 
vida útil finita ou indefinida.
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3.3.1 Ativos intangíveis com vida útil finita
 
Para estes ativos, o método de amortização é o método da linha reta, a taxas calculadas de forma a que 
o valor dos ativos seja reintegrado durante a sua vida útil estimada e as depreciações são efetuadas por 
duodécimos. 

As vidas úteis dos ativos são revistas em cada data de relato financeiro, para que as amortizações 
praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos ativos.

Os ativos intangíveis detidos pela Ordem dos Fisooterapeutas e incluídos nesta categoria referem-se 
exclusivamente com a primeira parte da despesa apresentada pelo fornecedor “It Square”, referente ao 
desenvolvimento da plataforma digital da Ordem, devendo ser amortizada em 10 anos. 

3.4 Rédito
 
O rédito relativo a quotizações e joias, é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou  
a receber, entendendo-se como tal o que é livremente fixado entre as partes contratantes numa base de 
independência.

O Rédito é mensurado pela quantia da contraprestação acordada e contratada entre a Ordem dos 
Fisioterapeutas e o seu associado, tomando em consideração a quantia de quaisquer descontos 
concedidos ou encargos suportados. 

3.5 Provisões e passivos contingentes
 
São reconhecidas provisões quando, cumulativamente: (l) a Ordem tem uma obrigação presente (legal 
ou implícita) resultante dum acontecimento passado, (ll) seja provável que o seu pagamento venha a ser 
exigido e (lll) exista uma estimativa fiável da quantia da obrigação. 

O montante das provisões corresponde ao valor presente da obrigação, sendo a atualização financeira 
registada como custo financeiro na rubrica de “Juros e gastos similares suportados”. 

As provisões são revistas na data de cada balanço e são ajustadas de modo a refletir a melhor estimativa 
a essa data. 

Quando alguma das condições para o reconhecimento de provisões não é preenchida, a Ordem procede 
à divulgação dos eventos como passivo contingente. Os passivos contingentes são: (l) obrigações 
possíveis que surjam de acontecimentos passados e cuja existência somente será confirmada pela 
ocorrência, ou não, de um ou mais acontecimentos futuros, incertos e não totalmente sob o seu controlo, 
ou (ll) obrigações presentes que surjam de acontecimentos passados mas que não são reconhecidas 
porque não é provável que uma saída de recursos que incorpore benefícios económicos seja necessária 
para liquidar a obrigação, ou a quantia da obrigação não possa ser mensurada com suficiente fiabilidade. 
Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de uma saída de 
recursos. 

3.6 Imposto sobre o rendimento
 
O imposto sobre o rendimento do exercício registado na demonstração de resultados corresponde à soma 
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dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os impostos correntes e os impostos diferidos são 
registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens registados 
diretamente em fundos patrimoniais, casos em que são registados em fundos patrimoniais.
O imposto corrente a pagar é calculado com base no lucro tributável da Ordem. O lucro tributável difere do 
resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis 
ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis  
ou tributáveis.

3.7 Instrumentos financeiros - ativos e passivos financeiros
 
Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Ordem se torna parte das 
correspondentes disposições contratuais. Um ativo financeiro é qualquer ativo que seja dinheiro ou um 
direito contratual de receber dinheiro. Um passivo financeiro é qualquer passivo que se consubstancie 
numa obrigação contratual de entregar dinheiro. Os ativos financeiros e instrumento de capital da Ordem 
são basicamente os Associados e outras contas a receber, Caixa e equivalentes de caixa. Os passivos 
financeiros são fundamentalmente os Fornecedores e outras contas a pagar.  

3.8 Benefícios aos empregados
 
A Ordem dos Fisioterapeutas não tem qualquer responsabilidade contratual com o pagamento  
de complementos de pensões de reforma aos seus ex-trabalhadores.

3.9 Pessoal ao serviço da empresa
 
Em 31 de Dezembro de 2021, a Ordem dos Fisioterapeutas não tem mais colaboradores, para além 
dos seus 5 colaboradores.

3.10 Rendimentos e Gastos
 
As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do 
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os 
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas «Outras contas a receber e a pagar» 
e «Diferimentos».

3.11 Principais estimativas e julgamentos apresentados
 
Na preparação das demonstrações financeiras de acordo com a NCRF-ESNL foram utilizados julgamentos 
e estimativas que afetam as quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas 
de rendimentos e gastos durante o período de reporte. As estimativas e pressupostos são determinadas 
com base no melhor conhecimento existente à data de preparação das demonstrações financeiras  
e na experiência de eventos passados e/ou correntes considerando determinados pressupostos 
relativos a eventos futuros. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, 
não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas 
nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações 
financeiras serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, 
os resultados reais das situações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras 
ocorrem nas seguintes áreas:
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4. ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS RELEVANTES

4.1 Provisões
 
A Ordem dos Fisioterapeutas analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de 
eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente 
à determinação da probabilidade e montante de recursos internos necessários para o pagamento das 
obrigações poderá conduzir a ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, 
quer pelo futuro reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes. 
À data de 31 de dezembro, Ordem dos Fisioterapeutas não registou qualquer provisão por não ser 
aplicável. 

4.2 Ativos tangíveis e intangíveis 
 
A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação e amortização a aplicar, 
é essencial para determinar o montante dos gastos desta natureza a reconhecer na demonstração dos 
resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento 
da Direção para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas por 
empresas do sector ao nível internacional, tendo em consideração o caráter de reversibilidade de 
determinadas classes de ativos.

4.3 Créditos a receber
 
As contas a receber são reconhecidas pelo seu valor nominal, substancialmente equivalente ao justo valor. 

4.4 Fornecedores e outras contas a pagar  
 
As contas a pagar a fornecedores e a outros credores, que não vencem juros, são registados pelo seu 
valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

4.5 Caixa e Depósitos Bancários
 
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa  
e depósitos bancários em 31 de dezembro, ambos imediatamente realizáveis.

     Em 2021 Em 2020
Caixa 136,05 73,17
Bancos 499.400,03 3.244,35
Total 499.536,08 3.317,52

4.6 Outras políticas contabilísticas relevantes
 
As políticas contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF/
ESNL. Em cada data de balanço é efetuada uma avaliação da existência da evidência objetiva de 
imparidades nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros estimados 
sempre que possa ser medido de forma fiável.
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4.7 Pressupostos em relação ao futuro

A intenção dos responsáveis é a continuidade da Ordem, não sendo conhecidos à data de elaboração do 
presente Anexo quaisquer acontecimentos ou circunstâncias que afetem a citada continuidade. 

4.8 Principais fontes de incerteza nas estimativas

Igualmente não são conhecidas situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente 
relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas.

5. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS 
    CONTABILÍSTICAS E ERROS

Não foram adotadas quaisquer normas ou interpretações novas ou revistas durante o exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021, não ocorreram quaisquer alterações voluntárias de outras políticas 
contabilísticas, nem se verificaram alterações em estimativas contabilísticas. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a Ordem não ajustou as suas demonstrações financeiras 
por quaisquer correções de erros materiais de exercícios anteriores.

6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

O movimento ocorrido nos ativos fixos tangíveis e respetivas depreciações, no exercício de 2021 foi  
o seguinte:
 
6.1 Quantia escriturada e movimentos do período em ativos fixos tangíveis
    

    

2020 Equipamento 
administrativo 

AFT 
em curso Total 

[1] Quantia líquida escriturada inicial  0,00 0,00 0,00 
[2] Movimentos do período (2.1 - 2.2) 0,00 21.000,00 21.000,00 

[2.1] Total das adições 0,00 0,00 21.000,00 

Adições 
Aquisições em 1ª mão 0,00 21.000,00 21.000,00 

Outras 0,00 0,00 0,00 

[2.2] Total das diminuições 0,00 0,00 0,00 

Diminuições 
Depreciações 0,00 0,00 0,00 

Outras 0,00 0,00 0,00 

[3] Quantia líquida escriturada final (4+5) 0,00 21.000,00 0,00 
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2021 Equipamento  
administrativo 

AFT em 
curso Total 

[1] Quantia líquida escriturada inicial  0,00 21.000,00 21.000,00 
[2] Movimentos do período (2.1 - 2.2) 0,00 -21.000,00 -21.000,00 

[2.1] Total das adições 1.492,00 0,00 1.492,00 

Adições 
Aquisições em 1ª mão 1.492,00 0,00 1.492,00 
Outras 0,00 0,00 0,00 

[2.2] Total das diminuições 1.492,00 21.000,00 22.492,00 

Diminuições 
Depreciações 1.492,00 0,00 1.492,00 
Outras 0,00 21.000,00 21.000,00 

[3] Quantia líquida escriturada final (4+5) 0,00 0,00 0,00 

7. ATIVOS INTANGÍVEIS    
 
7.1 Quantia escriturada e movimentos do período em ativos intangíveis   
 

2020 Programas de 
computador Total 

[1] Quantia líquida escriturada inicial 0,00 0,00 
Com vida útil finita: 

[2] Movimentos do período (2.1 -2.2) 0,00 0,00 
[2.1] Total das adições 0,00 0,00 

Adições Aquisições em 1ª mão 0,00 0,00 
[2.2] Total das diminuições 0,00 0,00 

Diminuições Amortizações 0,00 0,00 
[3] Quantia líquida escriturada final (1 + 2) 0,00 0,00 

2021 Programas de 
computador Total 

[1] Quantia líquida escriturada inicial 0,00 0,00 
Com vida útil finita: 

[2] Movimentos do período (2.1 -2.2) 66.202,50 66.202,50 

[2.1] Total das adições 67.900,00 67.900,00 

Adições 
Aquisições em 1ª mão 67.900,00 67.900,00 
Outras 0,00 0,00 

[2.2] Total das diminuições 1.697,50 1.697,50 
Diminuições Amortizações 1.697,50 1.697,50 

[3] Quantia líquida escriturada final (1 + 2) 66.202,50 66.202,50 



COMISSÃO INSTALADORA DA ORDEM DOS FISIOTERAPEUTAS 
LEAP Center - Espaço Amoreiras | Rua D. João V, nº24 - 1.03  1250-091 Lisboa | NIF 515 877 964

t: 210 415 932 / 926 667 931 | e: geral@ordemdosfisioterapeutas.pt
Página   de 2014

ÍNDICEDEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

8. CUSTO DOS EMPRÉSTIMOS OBTIDOS

Os custos de juros e outros incorridos com empréstimos são reconhecidos como gastos de acordo 
com o regime do acréscimo, exceto nos casos em que estes encargos sejam diretamente atribuíveis 
à aquisição, construção ou produção de um ativo cujo período de tempo para ficar pronto para 
uso pretendido seja substancial, caso em que são capitalizados até ao momento em que todas as 
atividades necessárias para preparar o ativo elegível para o seu uso ou para a sua venda estejam 
concluídas.

Valor do empréstimo 
(se dif. valor contratual) 

Custos de empréstimos obtidos 
anuais suportados

Corrente Não corrente Total Dos quais: 
juros suportados 

2020 2020 2020 2020
Empréstimos genéricos: 
Instituições de crédito 
e sociedades financeiras 128.000,00 0,00 445,83 445,83 

Outros financiadores 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 128.000,00 0,00 445,83 445,83 

Corrente Não corrente Total Dos quais : 
juros suportados 

2021 2021 2021 2021
Empréstimos genéricos: 
Instituições de crédito e 
sociedades financeiras 0,00 0,00 1.665,02 1.665,02 

Outros financiadores 0,00 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 1.665,02 1.665,02 

9. RÉDITO

Quantias dos réditos reconhecidas no período
   

Período 2021 Período 2020
Réditos reconhecidos no período Réditos reconhecidos no período 

Inscrições / Joias / Quotas  947.950,00 0,00 
Juros 5,88 0,00 
Totais 947.955,88 0,00 

10. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

Em relação ao seu enquadramento fiscal, a Ordem está enquadrada no regime geral de IRC sendo 
que o seu rendimento global corresponde à soma dos rendimentos não sujeitos (como quotas e joias), 
rendimentos isentos (como donativos) e eventualmente rendimentos sujeitos. 
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Assim, a Ordem encontra-se sujeita a imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas à taxa em 
vigor. Ao valor de IRC apurado, acresce ainda a Derrama incidente sobre o lucro tributável apurado e 
cuja taxa poderá variar até ao máximo de 1,5%, bem como a tributação autónoma sobre os encargos e 
às taxas previstas no Art.º 88º do Código do IRC. 

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, 
utilizando a taxa de imposto em vigor, à data do balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de 
períodos anteriores. 

10.1. Impostos sobre o rendimento

Valor 
Resultado contabilístico do período ( antes de impostos ) 651.649,23 
Imposto corrente 1,24 
Imposto diferido 0,00 
Imposto sobre o rendimento do período 1,24 
Tributações autónomas 0,00 

11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

É política da Ordem reconhecer um ativo, um passivo financeiro ou um instrumento de capital próprio 
apenas quando se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento.
Os contratos para conceder ou contrair empréstimo em base líquida e os instrumentos de capital 
próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor não possa ser obtido de forma 
fiável, bem como contratos ligados a tais instrumentos que, se executados, resultam na entrega de 
tais instrumentos, são também mensurados ao custo ou ao custo amortizado, menos perdas por 
imparidade acumuladas.

Os demais instrumentos financeiros são mensurados ao justo valor, com contrapartida em resultados.

11.1 Informação relativa a ativos e passivos financeiros

Mensurados ao custo 
Ativos financeiros: 2.150,00 
- Clientes 750,00 
- Outras contas a receber - caução 1.400,00 
Passivos financeiros: 25.215,54 
- Outras contas a pagar 25.215,54 
Total de rendimentos e gastos de juros em: 
- Ativos financeiros 5,88 
- Passivos financeiros 1.665,02 

12. BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

O número médio de empregados no exercício foi de 5.
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12.1. Pessoas ao serviço e horas trabalhadas

Número 
médio de 
pessoas 

Número 
de horas 

trabalhadas 
Pessoas ao serviço da Ordem, remuneradas, e não remuneradas: 5 11.497
- Pessoas REMUNERADAS ao serviço da empresa 5 11.497
Pessoas ao serviço da empresa, por tipo de horário: 
- Pessoas ao serviço da empresa a TEMPO COMPLETO 5 11.497
=> Das quais: Pessoas remuneradas ao serviço da empresa a tempo completo 5 11.497
Pessoas ao serviço da empresa, por sexo: 
- Homens 1 1.764
- Mulheres 4 9.733

12.2. Gastos com Pessoal

Em 2021 Em 2020 
Gastos com o pessoal 97.838,10 29.364,53
- Remunerações 80.174,64 21.961,97
- Encargos sobre remunerações 16.778,04 4.711,94
- Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais 470,26 109,74
- Outros gastos com pessoal 415,16 2.580,88

13. DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

 ● A Ordem não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80 
de 7 de novembro.

 ● A situação perante a Segurança Social encontra-se regularizada – Lei 110/2009 de 16 de setembro – art.º 210.º. 
 
Eventos subsequentes: 

Os acontecimentos que ocorram após a data do balanço e proporcionem informação adicional sobre 
condições que existiam à data do mesmo são refletidos nas demonstrações financeiras e só serão 
divulgados nas demonstrações financeiras se forem considerados materialmente relevantes. 

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto nas Demonstrações 
Financeiras de 31 de dezembro 2021.

Após o encerramento do exercício, e até a elaboração do presente relatório, não se verificaram outros 
fatos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas, para os efeitos do disposto na alínea b) 
do n.º 5 do artigo 66 do código das sociedades comerciais.
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13.1. Informação por atividades económicas

Atividades económicas
Atividade CAE - Rev 3 Total 

[94120] 
Prestações de serviços 947.950,00 947.950,00 
Fornecimentos e serviços externos 158.833,64 158.833,64 
Gastos com o pessoal 97.838,10 97.838,10 
- Remunerações 80.174,64 80.174,64 
- Outros (inclui pensões) 17.663,46 17.663,46 
Ativos fixos tangíveis: 
- Quantia escriturada líquida final 0,00 0,00 
- Total de aquisições 1.492,00 1.492,00 

13.2. Informação por mercados geográficos

Interno Comunitário Extracomunitário Total 
Prestações de serviços 947.950,00 0,00 0,00 947.950,00 
Fornecimentos e serviços externos 158.741,50 25,35 66,79 158.833,64 
Aquisições de ativos intangíveis 67.900,00 0,00 0,00 67.900,00 

14. OUTRAS INFORMAÇÕES

Desdobramento dos saldos apresentados no Balanço e na Demonstração dos Resultados em 31 de 
dezembro de 2021.

14.1 Créditos a receber
 
 Em 2021 Em 2020
Clientes 750,00 0,00
Devedores diversos – Caução Renda 1.400,00 1.400,00
Total 2.150,00 1.400,00

14.2 Diferimentos
 
 Em 2021 Em 2020
 Rendas 1.400,00 1.400,00
Condomínio + Despesas 1.400,00 1.400,00
Seguros          295,82 141,02
Outros deferimentos  4.553,22 3.814,42
Total 7.649,04 6.755,44
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14.3 Estado e Outros Entes Públicos   

 Em 2021 Em 2020
 - Retenção na fonte de capitais 1,54
 - Iva a recuperar               275,01 313,02
Total Ativo                                                                      276,55 313,02
Trabalho dependente                                                                578,00 346,00
Trabalho Independente                                                                1.936,67 1.918,50
Taxa Social Única                                                                                                                                           2.038,40 1.269,31
Fundo de compensação do trabalho 54,52 26,02
Total Passivo                                                                             4.608,83 3.559,83

14.4 Outros passivos correntes

 Em 2021 Em 2020
Credores por acréscimo:
- Estimativa de subsídios de férias 13.330,86 6.359,76
- Outros acréscimos de gastos 11.884,68 0,00
Total 25.215,54 6.359,76

14.5 Fornecimentos e Serviços Externos

Em 2021 Em 2020 
Fornecimentos e Serviços externos 158.833,64 58.134,07
Serviços especializados 135.535,66 48.070,90
- Trabalhos especializados 62.362,13 4.146,90
- Publicidade 7.198,89 2.950,00
- Honorários 65.974,64 40.974,00
Materiais 1.040,67 1.797,44
Deslocações e estadas 7.593,58 0,00 
Rendas e alugueres 8.400,00 7.740,00
Comunicações 380,20 109,74
Contencioso e notariado 39,71 396,47
Limpeza e Higiene 138,00 19,52
Outros Serviços 5.705,82 
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14.6 Fundos Patrimoniais

Saldo 
inicial Débitos Créditos Saldo  

final 
Fundos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Excedentes Técnicos 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros instrumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reservas legais 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras reservas 0,00 0,00 0,00 0,00 
Resultados transitados 0,00 105.009,71 0,00 105.009,71 
Excedentes de revalorização de ativos fixos tangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reavaliações decorrentes de diplomas legais 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outros 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras variações de fundos patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 
Subsídios 0,00 0,00 0,00 0,00 
Doações 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 
Outras 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 0,00 0,00 0,00 

14.7 Outros Gastos e Rendimentos

14.7.1 Outros Rendimentos e Ganhos
 

Em 2021 Em 2020 

Outros rendimentos e ganhos 
Juros obtidos 5,88 0,00 
Outros não especificados 0,00 294,90 

Totais 5,88 294,90 
  
14.7.2. Outros gastos e perdas

Em 2021 Em 2020 
Impostos Impostos indiretos 34.780,39 16.915,28 

Totais 34.780,39 16.915,28 
Outros gastos e perdas Outros não especificados 0,00 150,00 

Totais 0,00 150,00 
Totais 34.780,39 17.065,28
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