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Relatório Anual de Contas 2020 

Nos termos do art. 14º, nº 3, alínea d) do Estatuto da Liga dos Combatentes (LC), 

submete-se à apreciação da Assembleia Geral o relatório anual de contas dos órgãos que 

constituem a LC (Direcção Central, Núcleos e Estruturas Sociais), relativo ao exercício de 

2020. 

 

O atraso na apresentação do Relatório e Contas de 2020 deveu-se a circunstâncias 

anormais que ocorreram, nomeadamente as consequências da situação pandémica vivida 

no país, as condições de trabalho impostas pelo governo e entidades de saúde. 

 

Igualmente a implementação do Sistema Primavera sofreu constrangimentos, quer por 

dificuldades da empresa quer por dificuldades de resposta atempada da Liga dos 

Combatentes, nomeadamente da resposta oportuna de alguns Núcleos. 

 

Dificuldades surgidas na área do pessoal completaram a dificuldade de apresentação 

atempada das contas. Aliás dentro da situação normal do país que levou o governo a 

autorizar a prorrogação dos prazos estipulados para a realização das Assembleias Gerais. 

 

 

 

                                       O Presidente da Liga dos Combatentes 

 

 

 

 

                              

                                                 Joaquim Chito Rodrigues 

                                                               TGEN 
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Relatório Anual de Contas 2020 

 

1. Aspectos relevantes e excepcionais 

 

a. Pandemia 

 

O ano de 2020 caracterizou-se pela existência do COVID-19 e por 

sucessivos estados de emergência, o que se reflectiu em: 

 

 Grande dificuldade na implementação do Sistema de Gestão e 

Controlo Primavera; 

 Atraso na calendarização das tarefas conducentes à aprovação de 

contas; 

 Assembleia Geral reunida segundo as regras do confinamento 

possível e autorizado; 

 A Liga dos Combatentes (LC) ultrapassou o ano de 2020 sem 

qualquer caso de COVID-19 nas suas residências. Facto 

extraordinário! 

 

b. Receitas próprias: 

 

 O surto pandémico teve reflexo em toda a actividade económica e, 

particularmente, na quebra quase total de fluxos da área da cultura 

e turísticos, principal origem das receitas próprias da LC (Forte do 

Bom Sucesso/Museu do Combatente e Museu das Oferendas na 

Batalha); 

 As receitas próprias tiveram uma diminuição brutal de 902.912€, ou 

seja, menos 24% do que em 2019. 

 

c. Resultado do exercício: 

 

Apesar da situação atrás referida, e de não termos recebido qualquer ajuda 

excepcional por parte do MDN, podemos afirmar que o resultado financeiro 

foi extraordinário -86.629€. Tal se deve aos bons resultados das 

residências e à utilização da reserva existente. 

 

 

2. Objectivos por realizar 

 

 A não implementação atempada do Sistema de Gestão e Controlo 

Primavera, só concretizado em Junho de 2021. 

 A não contratação de RH para a chefia do pessoal, em curso. 

 Medidas de gestão e controlo de riscos associados às actividades 

inspeccionadas incompletas, bem como o atraso na divulgação de NEP’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 5  
 

Relatório Anual de Contas 2020 

 

3. Origem dos recursos financeiros 

 

 

a. Direcção Central (DC/LC) 

 

 Disponibilidades em 01 de Janeiro de 2020 – 999.608€ 

 Subvenção do MDN de 2020 – 810.000€ 

 Outras receitas – 267.951€ 

 

(Inclui consignação do IRS, Forte do Bom Sucesso, loja do Museu 

das Oferendas, donativos e subsídios) 

 

 

b. Núcleos 

 

 Disponibilidades em 01 de Janeiro de 2020 – 1.509.736€ 

 Quotas recebidas – 590.322€ 

 Outras receitas – 305.065€ 

 

(Inclui donativos, subsídios e receitas de actividades várias, 

nomeadamente de carácter cultural e recreativo) 

 

 

c. Estruturas Sociais 

 

 Disponibilidades em 01 de Janeiro de 2020 – 405.677€ 

 Mensalidades – 1.333.282€ 

 Segurança Social – 314.170€ 

 Outras receitas – 13.508€ 

 

 

 

A DC/LC delega competências nas direcções dos núcleos e estruturas sociais, nos 

termos estatutários que administram as suas receitas próprias, de acordo com as 

competências estatutárias. 

Todo o pessoal dirigente é voluntário. Não há cartões de crédito, nem senhas de 

presença. Não há qualquer tipo de remuneração ao pessoal dirigente. 

 

 

 

4. Programas Estratégicos Estruturantes: 

 

 

a. Programa Liga Solidária 

 

 Continuamos a investir no alargamento da Residência do Porto, 

tornando-a sustentável quando em pleno funcionamento. 

 Este programa suporta os custos com o pessoal de Apoio Social dos 

Centros de Apoio Médico Psicológico e Social (CAMPS) e dá apoio 

aos utentes mais carenciados.  
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b. Programa Conservação das Memórias 

 

 Programa que financia a manutenção de cemitérios e de talhões no 

País e no estrangeiro. 

 Aguarda-se a melhoria das condições de pandemia, de modo a 

reiniciar o Programa Embondeiro em Angola. 

 Financia o Programa Comemorações do Centenário. 

 

 

c. Programa Cultura Cidadania e Defesa 

 

 Financia a Revista Combatente. 

 Suporta, em conjunto com a Câmara Municipal de Oeiras, o 

subprograma Fim do Império (realização de tertúlias e lançamento 

de livros). 

 Suporta a manutenção do Forte do Bom Sucesso/Museu do 

Combatente e Monumento; 

 Apoia projectos na área da museologia e bibliotecas. 

 

 

d. Programa Inovação e Modernização 

 

 Apoia a DC, Núcleos e Estruturas Sociais na área informática 

(software e hardware). 

 Apoia a manutenção do site, facebook e sistema de gestão e 

controlo Primavera. 

 Apoia os Núcleos na dignificação das suas sedes. 

 

 

e. Programa Cuidados de Saúde 

 

 Suporta os custos com o pessoal de saúde especializado dos CAMPS 

e GAMPS. 

 Suporta o apoio logístico e funcionamento destes importantes 

órgãos de saúde. 

 

Nota: A Direcção-Geral de Recursos do MDN continuou a ignorar o 

trabalho da LC nesta área, não disponibilizando verbas no âmbito da 

Rede Nacional de Apoio (RNA). 

 

 

f. Programa Passagem de Testemunho 

 

 Investimento em acções que visam a perenidade da LC, 

nomeadamente através dos subprogramas “Dos Avós aos Netos” e  

“Aprofundamento da Abrangência” com  a criação de Delegados da 

LC em todo o País. 

 Apoio a prémios escolares nos estabelecimentos militares de ensino. 
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5. Aspectos patrimoniais e financeiros: 

 

 

a. Da análise das Demonstrações Financeiras, consubstanciadas no Balanço, 

na Demonstração dos Resultados, na Demonstração das Alterações dos 

Fundos Patrimoniais, na Demonstração dos Fluxos de Caixa e no Anexo, 

verifica-se a evolução financeira e patrimonial da LC durante o período, 

assim como o seu desempenho. 

 

b. As contas de 2020 foram elaboradas de acordo com o regime de 

normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (SNC-

ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011 de 9 de Março, que faz 

parte integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC) que veio 

substituir o Plano Oficial de Contabilidade (POC) e que entrou em vigor em 

1 de Janeiro de 2010. 

 

c. Evolução dos meios financeiros líquidos e investimentos financeiros, ao 

dispor da LC (DC/LC, Núcleos e Estruturas Sociais), a 31 de Dezembro dos 

últimos 3 anos: 

 

 
Meios Financeiros Líquidos 2018 2019 2020 
 DC/LC 613.073€ 999.608€ 563.252€ 
 Núcleos 1.378.425€ 1.509.736€ 1.689.873€ 

 Estruturas Sociais 692.000€ 405.677€ 623.905€ 

 Totais 2.273.490€ 2.915.021€ 2.877.030€ 

 

 

   

        
 

 

 A rúbrica "Meios Financeiros Líquidos" tem vindo a aumentar, 

devido, principalmente, a um aumento da actividade e ao controlo 

rigoroso da despesa. 

 No entanto, o valor teve um ligeiro decréscimo em 2020, devido a 

uma queda significativa das receitas da DC/LC, por culpa da 

diminuição do turismo provocada pela pandemia de COVID-19. 
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 O valor total da rúbrica “Meios Financeiros Líquidos” de toda a LC 

era, em 2020 de 2.877.030€, em 2019 de 2.915.021€, e em 2018 

de 2.273.490€. 

 

 
 

Investimentos Financeiros 2018 2019 2020 

 DC/LC 73.560€ 58.086€ 54.016€ 
 Núcleos 89.803€ 83.534€ 82.067€ 

 Totais 163.363€ 141.620€ 136.083€ 

 

 

 

          
 

 

 Em 2020, o valor inscrito em “Investimentos Financeiros” da DC/LC, 

decresceu, devido à reversão de uma perda por imparidade, no 

valor de 4.070€, relativa a investimentos anteriores a 2003 que 

tinham sido considerados de difícil recuperação. Em 2019 e 2018, a 

DC/LC já havia recuperado 15.474€ e 7.970€, respectivamente, 

relativos a essa mesma perda por imparidade. 

 

 As perdas por imparidade, em 2020, diminuíram dos 44.969€ para 

os 40.899€, sendo que 30.899€ são relativos a investimentos da 

DC/LC e 10.000€ a investimentos dos Núcleos. 

 

 Os investimentos financeiros dos Núcleos estão concentrados em 5 

Núcleos e o seu valor teve um ligeiro decréscimo no ano de 2020. 

 

 A Liga dos Combatentes não promove a aplicação de verbas com 

risco de capital associado, pelo que, os investimentos existentes 

desde há anos deverão ser alienados logo que possível. 

 

 As Estruturas Sociais não têm investimentos financeiros. 
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d. As rúbricas da Demonstração dos Resultados com maior peso e influência 

nos resultados do exercício foram as seguintes: 

 

 Do lado dos Gastos: “Fornecimentos e Serviços Externos” (FSE) e 

“Gastos com o Pessoal”. 

 

 
FSE 2018 2019 2020 
 DC/LC 565.013€ 620.144€ 409.849€ 

 Núcleos 904.428€ 939.981€ 461.482€ 
 Estruturas Sociais 345.959€ 369.589€ 487.895€ 

 Totais 1.815.400€ 1.929.713€ 1.359.226€ 

 

 

 

                     
  

 

 Verificou-se uma diminuição muito significativa, no ano de 

2020, dos gastos com “Fornecimentos e Serviços Externos”, 

tanto para a DC/LC como para os Núcleos, devido ao 

decréscimo acentuado na actividade do FBS e loja do Museu 

das Oferendas, na Batalha, e nas Actividades Culturais e 

Recreativas realizadas pelos Núcleos. 

 

 Nas Estruturas Sociais, em 2020, o aumento dos gastos com 

FSE deveu-se, principalmente, a intervenções de 

conservação e manutenção no Complexo Social Nossa 

Senhora da Paz, no Porto.  
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Gastos com o Pessoal 2018 2019 2020 
 DC/LC 649.524€ 668.145€ 724.250€ 
 Núcleos 105.746€ 123.368€ 115.743€ 
 Estruturas Sociais 935.693€ 998.021€ 994.074€ 

 Totais 1.690.963€ 1.789.534€ 1.834.067€ 

 

 

 
 

 

 Em 2020, a DC/LC registou um aumento significativo nos 

“Gastos com o Pessoal” que resultaram de um reforço do 

pessoal nos Centros de Apoio Médico, Psicológico e Social 

(CAMPS), nomeadamente de psicólogos e assistentes sociais. 

 

 Nas Estruturas Sociais, o valor manteve-se praticamente 

igual ao de 2019, com uma ligeira diminuição, apesar do 

aumento da remuneração mínima mensal garantida, devido, 

sobretudo, ao número significativo de isolamentos 

profilácticos verificados e ao recurso à medida do Instituto 

do Emprego e Formação Profissional (IEFP) “Apoio ao 

Reforço de Emergência de Equipamentos” que permitiu o 

reforço das ERPI com meios humanos a um custo mais 

reduzido. 

 
 A LC tem recorrido ao apoio do Instituto do Emprego e 

Formação Profissional (IEFP), no âmbito de diversas medidas 

de apoio ao emprego e a estágios, tanto nas Estruturas 

Sociais como na DC/LC, principalmente, nos CAMPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página | 11  
 

Relatório Anual de Contas 2020 

 Do lado dos Ganhos: “Prestações de Serviços”; “Subsídios à 

Exploração”; e “Outros Rendimentos”. 

 

 
Prestações de Serviços 2018 2019 2020 

 DC/LC 405.118€ 433.930€ 108.718€ 
 Núcleos 926.547€ 981.853€ 670.102€ 
 Estruturas Sociais 1.263.331€ 1.351.321€ 1.343.482€ 

 Totais 2.594.996€ 2.767.104€ 2.122.302€ 

 

 

 
 

 

 A rúbrica de “Prestações de Serviços” inclui: na DC/LC, 

rendimentos de publicidade na Revista "Combatente", do 

Forte do Bom Sucesso / Museu do Combatente, de 

Actividades Culturais e Recreativas, de cedências de espaços 

e de energias renováveis; nos Núcleos, as quotizações 

recebidas de sócios que são proveito dos Núcleos a que os 

sócios pertencem e rendimentos de Actividades Culturais e 

Recreativas; nas Estruturas Sociais, o valor das 

mensalidades. 

 

 O grande decréscimo verificado, nesta rúbrica, na DC/LC, 

deveu-se, sobretudo, a uma grande diminuição da actividade 

do Forte do Bom Sucesso / Museu do Combatente, fruto da 

pandemia e da diminuição dos fluxos turísticos.  

     

  Nos Núcleos, a diminuição deveu-se à redução, muito 

significativa, das actividades culturais e recreativas.  

 

 Nas Estruturas Sociais, houve uma diminuição pouco 

significativa do valor desta rúbrica, uma vez que, à excepção 

de alguns períodos, na Creche e no Jardim de Infância, no 

Porto, não houve redução de actividade. 
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Subsídios à Exploração 2018 2019 2020 
 DC/LC 828.912€ 756.845€ 781.173€ 
 Núcleos 101.166€ 124.446€ 124.344€ 
 Estruturas Sociais 332.922€ 299.681€ 314.170€ 

 Totais 1.263.000€ 1.180.973€ 1.180.973€ 

 

 

 
 

 

 Esta rúbrica reflecte as verbas recebidas do MDN e de 

doações (DC/LC), de Municípios e Juntas de Freguesia 

(Núcleos), de acordos de cooperação com a Segurança 

Social (Estruturas Sociais) e de valores recebidos do IEFP, no 

âmbito de diversas medidas de apoio ao emprego a que a LC 

se tem candidatado. 

 

 Em 2020, o aumento verificado na DC/LC deve-se, 

sobretudo, a valores recebidos de doações e do IEFP e, nas 

Estruturas Sociais, deve-se, sobretudo, a um aumento dos 

valores de comparticipação da Segurança Social, relativos a 

acordos de cooperação.  
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Out. Rendimentos 2018 2019 2020 
 DC/LC 301.118€ 238.116€ 202.064€ 

 Núcleos 89.274€ 90.711€ 61.648€ 
 Estruturas Sociais 7.363€ 2.546€ 3.308€ 

 Totais 397.755€ 331.373€ 267.020€ 

 

 

 
 

 

 Nesta conta, na DC/LC, é registado o valor da subvenção do 

MDN para os Programas Estruturantes que se referem a 

investimentos (Activos Fixos), e que são imputados a esta 

rúbrica no mesmo período do gasto relacionado (Depreciação 

e Amortização). Em 2019 e 2020, a diminuição verificada 

deve-se, sobretudo, ao alargamento da capacidade da 

Residência do Complexo Social Nª Srª da Paz. A verba do 

Programa Estratégico Estruturante Liga Solidária afecta a 

este activo apenas será incluída nesta rúbrica após o fim da 

obra e na medida da sua depreciação anual. 

 

 

  

e. O “Fundo Social” e o “Fundo Patrimonial” apresentam saldos de 2.814.765€ 

e 3.119.863€, respectivamente. A conta “Fundo Social” tem sido utilizada 

para contabilizar os resultados dos exercícios da LC, ao longo da sua 

existência, em substituição da conta de “Capital Social”, uma vez que a LC 

não tem Capital Social. O “Fundo Patrimonial” teve variações significativas, 

principalmente no período entre 2006 e 2010, uma vez que é esta a conta 

que serviu de contrapartida, nesse período, a todas as alterações 

patrimoniais decorrentes da incorporação do património dos Núcleos. 
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6. Aplicação dos resultados: 

 

O resultado apurado no período, no valor negativo de 86.629,25€, reflecte os 

tempos conturbados que se viveram, devido à pandemia de COVID-19.  

 

Propõe-se que o resultado seja transferido para a conta de “Fundo Social”. 

 

 

Lisboa, 31 de Maio de 2021 

 

 

 

           O 1º Vogal Administrativo                   O Presidente da Liga dos Combatentes 

 

 

 

            

             José Maria Pires Martins                             Joaquim Chito Rodrigues 

                         TCOR                                                        TGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em anexo: Balanço (Anexo 1) 

 Demonstração dos Resultados por Naturezas (Anexo 2) 
 Demonstração das Alterações dos Fundos Patrimoniais (Anexo 3) 
 Demonstração dos Fluxos de Caixa (Anexo 4) 
 Anexo às Demonstrações Financeiras (Anexo 5) 

 



ANEXO 1

LIGA DOS COMBATENTES

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Euros

31/dez/2020 31/dez/2019

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 4 5 353 991,89 5 402 798,84

Bens do património histórico e cultural 648 875,15 648 875,15

Activos intangíveis 5 29 516,38 35 614,86

Investimentos financeiros 9 95 184,60 96 651,19

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Outros créditos e activos não correntes

6 127 568,02 6 183 940,04

Activo corrente

Inventários 7 75 693,86 64 705,05

Créditos a receber 9 23 969,32 67 027,50

Estado e outros entes públicos 16 94 140,60 136 907,20

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Diferimentos 36 453,92 21 819,46

Outros activos correntes 121 001,95 67 659,52

Caixa e depósitos bancários 2 877 361,77 2 915 021,29

3 228 621,42 3 273 140,02

Total do activo 9 356 189,44 9 457 080,06

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundo social 2 814 765,45 2 733 345,68

Fundo patrimonial 3 119 863,00 3 119 917,00

Excedentes técnicos

Reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais 3 010 964,73 3 088 972,32

Resultado líquido do período -86 629,25 81 419,77

Total dos fundos patrimoniais 8 858 963,93 9 023 654,77

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Provisões específicas

Financiamentos obtidos

Outras dívidas a pagar

0,00 0,00

Passivo corrente

Fornecedores 132 577,94 69 794,14

Estado e outros entes públicos 16 39 385,46 57 155,02

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

Financiamentos obtidos

Diferimentos

Outros passivos correntes 325 262,11 306 476,13

497 225,51 433 425,29

Total do passivo 497 225,51 433 425,29

Total dos fundos patrimoniais e do passivo 9 356 189,44 9 457 080,06

O Contabilista Certificado

Ana Catarina Lourenço

DATAS
RUBRICAS NOTAS

O 1º Vogal Administrativo

José Maria Pires Martins

TCOR



ANEXO 2

LIGA DOS COMBATENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Euros

2020 2019

Vendas e serviços prestados 3 2 203 683,62 3 028 838,00

Subsídios, doações e legados à exploração 10 1 219 687,19 1 180 972,52

Variação nos inventários da produção 21 446,44

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 3 -157 459,23 -292 317,50

Fornecimentos e serviços externos 3 -1 359 225,79 -1 929 713,24

Gastos com o pessoal -1 834 066,78 -1 789 533,70

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões) 9 4 069,63 15 474,02

Aumentos/reduções de justo valor 387,39

Outros rendimentos 3 267 019,58 331 373,43

Outros gastos 3 -82 028,60 -103 563,21

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 261 679,62 463 364,15

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 4/5 -348 929,58 -382 481,93

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -87 249,96 80 882,22

Juros e rendimentos similares obtidos 1 522,54 1 259,62

Juros e gastos similares suportados -901,83 -722,07

Resultado antes de impostos -86 629,25 81 419,77

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período -86 629,25 81 419,77

O Contabilista Certificado

Ana Catarina Lourenço

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERÍODOS

O 1º Vogal Administrativo

José Maria Pires Martins

TCOR



ANEXO 3

LIGA DOS COMBATENTES

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2019 Euros

Fundos
Excedentes 

Técnicos
Reservas

Resultados 

Transitados

Ajustamentos 

em activos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações 

nos fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2019 1 5 554 209,10 3 115 886,34 316 178,23 8 986 273,67 8 986 273,67

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações 

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais 299 053,58 -26 914,02 -316 178,23 -44 038,67 -44 038,67

2 299 053,58 -26 914,02 -316 178,23 -44 038,67 -44 038,67

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3 81 419,77 81 419,77 81 419,77

RESULTADO EXTENSIVO 4=2+3 -234 758,46 37 381,10 37 381,10

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados

Outras operações

5

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2019 6=1+2+3+5 5 853 262,68 3 088 972,32 81 419,77 9 023 654,77 9 023 654,77

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2020 Euros

Fundos
Excedentes 

Técnicos
Reservas

Resultados 

Transitados

Ajustamentos 

em activos 

financeiros

Excedentes de 

revalorização

Outras 

variações 

nos fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2020 6 5 853 262,68 3 088 972,32 81 419,77 9 023 654,77 9 023 654,77

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção de novo referencial contabilístico

Alterações de políticas contabilísticas

Diferenças de conversão de demonstrações 

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações

Ajustamentos por impostos diferidos

Outras alterações reconhecidas nos Fundos Patrimoniais 81 365,77 -78 007,59 -81 419,77 -78 061,59 -78 061,59

7 81 365,77 -78 007,59 -81 419,77 -78 061,59 -78 061,59

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 8 -86 629,25 -86 629,25 -86 629,25

RESULTADO EXTENSIVO 9=7+8 -168 049,02 -164 690,84 -164 690,84

OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO

Fundos

Subsídios, doações e legados

Outras operações
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POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2020 6+7+8+10 5 934 628,45 3 010 964,73 -86 629,25 8 858 963,93 8 858 963,93

O Contabilista Certificado

Ana Lourenço

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

NOTAS

Fundos Patrimoniais atribuídos aos instituidores da entidade-mãe

Interesses 

minoritários

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

Interesses 

minoritários

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

DESCRIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES DOS FUNDOS PATRIMONIAIS

DESCRIÇÃO NOTAS

O 1º Vogal Administrativo

TCOR José Maria Pires Martins



ANEXO 4

LIGA DOS COMBATENTES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 Euros

2020 2019

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo

Recebimentos de clientes e utentes 2 246 741,80 3 013 907,61

Pagamentos de subsídios

Pagamentos de apoios -62 320,03 -79 750,01

Pagamentos de bolsas

Pagamentos a fornecedores -1 487 600,89 -2 183 150,24

Pagamentos ao pessoal -1 822 605,91 -1 768 593,24

Caixa gerada pelas operações -1 125 785,03 -1 017 585,88

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos 1 218 556,22 1 405 384,19

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 92 771,19 387 798,31

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Activos fixos tangíveis -294 024,15 -279 823,14

Activos intangíveis -21 331,45

Investimentos financeiros

Outros activos -9 508,96

Recebimentos provenientes de:

Activos fixos tangíveis

Activos intangíveis

Investimentos financeiros 5 536,22 37 217,44

Outros activos

Subsídios ao investimento 156 534,68 112 911,21

Juros e rendimentos similares 1 522,54 1 259,62

Dividendos

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) -130 430,71 -159 275,28

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamento obtidos

Realização de fundos

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamento obtidos

Juros e gastos similares

Dividendos

Redução de fundos

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 0,00 0,00

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -37 659,52 228 523,03

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 2 915 021,29 2 686 498,26

Caixa e seus equivalentes no fim do período 2 877 361,77 2 915 021,29

O Contabilista Certificado

Ana Catarina Lourenço

RUBRICAS NOTAS
PERÍODOS

O 1º Vogal Administrativo

José Maria Pires Martins

TCOR
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LIGA DOS COMBATENTES  
 

ANEXO 
 

2020 
 
 
 

 
1. Identificação da entidade: 
 

 A Liga dos Combatentes (LC), inicialmente designada por Liga dos Combatentes da 
Grande Guerra, foi fundada em 1923 por iniciativa tomada em 1921 por combatentes 
da I Grande Guerra e oficializada pela Portaria nº 3 888, de 29 de Janeiro de 1924, 
que aprovou o seu estatuto; 
 

 As diferentes alterações legislativas proporcionaram diferentes alterações do estatuto, 
a última das quais foi aprovada pela Assembleia Geral e publicada pela Portaria nº 
119/99, do Ministro da Defesa Nacional; 
 

 A LC tem sede em Lisboa, na Rua João Pereira da Rosa, nº 18, e 123 Núcleos 
distribuidos por todo o país e estrangeiro; 
 

 A LC é uma pessoa colectiva de utilidade pública administrativa, equiparada a 
Instituição Particular de Solidariedade Social, por despacho de 16 de Setembro de 
2005 do Secretário de Estado da Segurança Social. É uma entidade sem fins 
lucrativos, de ideal patriótico e de carácter social; 
 

 A LC é tutelada pelo Ministério da Defesa Nacional; 
 

 Nos termos do Estatuto (artº 20º) o património da LC é único e inclui os bens 
imobiliários e mobiliários, direitos, quotas e recursos de qualquer origem ou natureza, 
designadamente o direito de usufruto de bens de acordo com protocolos, figurando 
todos em nome da LC, podendo, por decisão da Direcção Central (DC/LC), ficar 
afectos aos núcleos e serviços; 
 

 A LC exerce o seu objecto estatutário através da DC/LC, dos Núcleos e das Estruturas 
Sociais, estando, todavia, os Núcleos e as Estruturas Sociais subordinados à DC/LC 
que lhes presta auxílio económico e apoio administrativo; 
 

 As demonstrações financeiras apresentadas incluem as contas da DC/LC, dos Núcleos 
e das Estruturas Sociais da Liga dos Combatentes. 

 
 
2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras: 
 

 As presentes demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com o regime 
de normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo (SNC-
ESNL), aprovado pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março, que faz parte 
integrante do Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 158/2009, de 13 de Julho, que veio substituir o Plano Oficial de 
Contabilidade (POC) e que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2010. 
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3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros: 
 

 Para os bens e serviços adquiridos é usado o preço de custo e para os bens e 
serviços prestados é usado o valor facturado; 
 

 As quantias e valores apresentados são expressos em euros. 
 
 
4. Activos fixos tangíveis: 
 

 Os activos fixos tangíveis são registados ao custo de aquisição ou de construção; 
 

 As depreciações incidem sobre o valor de aquisição, calculadas segundo o método 
anual das quotas constantes, de acordo com as seguintes vidas úteis estimadas: 
 
 

 Vida útil estimada 
Edifícios e outras construções 20-50 anos 
Equipamento básico 2-8 anos 
Equipamento de transporte 4 anos 
Equipamento administrativo 3-8 anos 

 
 

 Os bens do património histórico e cultural incluem o património histórico da LC cujo 
valor se encontra por actualizar. Estes bens não estão sujeitos a depreciação; 
 

 Os activos fixos tangíveis em curso representam activos tangíveis ainda em fase de 
construção, encontrando-se registados ao custo de construção. Estes activos 
começam a ser depreciados no ano/mês em que comecem a ser utilizados para os 
fins pretendidos. 
 
 

5. Activos intangíveis: 
 

 Os activos intangíveis são registados ao custo de aquisição; 
 

 Os activos intangíveis da LC são compostos por Marcas e Software; 
 

 As depreciações incidem sobre o valor de aquisição, calculadas segundo o método 
anual das quotas constantes. 
 

 As Marcas não estão sujeitas a amortização. 
 
 

7. Inventários: 
 

 As mercadorias e as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao 
preço de aquisição. 

 
 
 2020 2019 
Mercadorias e matérias-primas 75.694 64.705 

 75.694 64.705 
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9. Provisões, passivos contingentes e activos contingentes: 
 

Clientes e utentes: 
 
 Os valores registados em clientes de cobrança duvidosa são valores de muito difícil 

recuperação. 
 

 2020 2019 
Clientes e utentes c/c 23.969 67.028 
Clientes de cobrança duvidosa 5.171 5.171 

 29.140 72.199 

Perdas por imparidade acumuladas -5.171 -5.171 

 23.969 67.028 

 
 

Outros devedores: 
 
 As perdas por imparidade de outros devedores devem-se a dívidas de sócios, 

relativas ao Cartão “GALP/Frota Corporate”, de difícil recuperação. Este cartão deixou 
de ser disponibilizado aos sócios em Fevereiro de 2016. 

 
 

 2020 2019 
Outros devedores 166.661 180.801 

 166.661 180.801 

Perdas por imparidade acumuladas -123.752 -123.752 

 42.909 57.049 

 
 

Investimentos financeiros: 
 
 As perdas por imparidade de investimentos financeiros devem-se a investimentos 

anteriores a 2003 também de difícil recuperação. 
 

 
 2020 2019 
Outros investimentos financeiros 136.084 141.620 

 136.084 141.620 

Perdas por imparidade acumuladas -40.899 -44.969 

 95.185 96.651 

 
 

 Em 2020, o valor inscrito em “Investimentos Financeiros” da DC/LC, decresceu, 
devido à reversão de uma perda por imparidade, no valor de 4.070€, relativa aos 
investimentos anteriores a 2003, já mencionados. Em 2019, a DC/LC já havia 
recuperado 15.474€, relativos a essa mesma perda por imparidade. 

 
 
10. Subsídios e outros apoios das entidades públicas: 
 

 Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimento do período; 
 

 Os subsídios ao investimento são apresentados no balanço como componente do 
capital próprio e são reconhecidos como rendimento no mesmo período do gasto 
relacionado; 
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 Relativamente ao ano de 2020, os apoios recebidos do MDN totalizaram 810.000€, 
conforme se descrimina: 
 

 Funcionamento – 337.500€ 
 Programas Estratégicos Estruturantes – 472.500€. 

 
 A LC obteve ainda os seguintes apoios: 

 
 Poder Local – 116.301€ 
 Instituto do Emprego e Formação Profissional – 15.743€ 
 Instituto da Segurança Social – 314.170€ 

 
 

11. Instrumentos financeiros: 
 

 Os instrumentos financeiros são registados pelo justo valor, pela cotação de 
mercado. 

 
 
16. Outras divulgações: 
 

 Imposto sobre o rendimento: 
 

 Nos termos do nº 2 do artº 9º do CIRC foi declarado pelo Director-Geral das 
Contribuições e Impostos, em 23 de Agosto de 1989, que, por Despacho do 
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 18 de Agosto de 1989, foi 
concedido à Liga dos Combatentes a isenção de IRC nos termos da alínea b) 
do nº 1 do artº 9º, nos rendimentos das categorias C, E, F e G. 

 
 Outros impostos: 

 
 Em termos do CIVA a LC, no exercício da sua actividade, efectua operações 

sujeitas a IVA e operações não sujeitas a IVA, exercendo assim uma 
actividade mista.  

 
 
 
Lisboa, 31 de Março de 2020 
 

 
  O Contabilista Certificado                                       O 1.º Vogal Administrativo 

 
 
 
 

         Ana Catarina Lourenço                                           José Maria Pires Martins 
                                                                                         TCOR 
 
 




