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Introdução 

 

A Associação foi legalmente constituída a 14 de Março de 2013 e está inscrita 

no Registo Nacional com o NIPC: 510553168. 

O presente documento diz respeito às receitas e despesas decorrentes do exer-

cício do ano de 2018. 

A contabilidade da Onde há gato é da responsabilidade da empresa MTConsul-

ting e foi preparada pela tesoureira da Associação e pela voluntária Rute Braga. 
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Receitas  

 

Em 2018 a Associação alcançou uma receita total de 28787,01 €. 

A fonte das receitas foi gerada pelas quotas dos associados, donativos, vendas 

no Mercado de Natal, recolhas alimentares e outros eventos. 

O maior peso dos donativos que chegam à OHG são dirigidos a esterilizações. 

As outras entradas são de apadrinhamentos para animais feridos, vacinas, cirur-

gias ortopédicas, etc. 

 

Tabela 1: Receitas 2018 

RUBRICA Euros Percentagem 

Quotas sócios 6 465,00 € 22,46 

Donativos diversos1 22 322,01 € 77,54 

Total 28 787,01 € 100,00 

 

A doze de Dezembro de 2018 recebemos mil euros de donativo do Almada Fó-

rum. O valor transitou para 2019 e será aplicado nas esterilizações e alimenta-

ção. 

Em 2018 vencemos ainda alguns passatempos com a ajuda dos nossos segui-

dores: 

▪ Prémio Associação do Mês, da Goldpet - 160kg de ração para gato; 

▪ Passatempo Felicidade a dobrar do Jumbo - recebemos 1 cartão com 

1000 euros para usar nas lojas exclusivas do Jumbo e um cartão com 600 

euros em combustível. 

  

                                                   
1 As vendas são incluídas na rubrica donativos. 
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Despesas 

 

No que respeita às despesas efectuadas em 2018, estas assumiram o valor total 

de 27 098,84 € 

As principais despesas são com os serviços veterinários (37,82%), farmácia 

(12,39%) e com a alimentação, quer dos residentes quer dos que fazem o reco-

bro na associação (28,46%). Com efeito as rubricas Serviços veterinários e Far-

mácia ultrapassam os 50% do orçamento da associação (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Despesas 2018 

RUBRICA Euros Percentagem 

Serviços Veterinários 10 249,87 € 37,82 

Farmácia 3 357,40 € 12,39 

Alimentação e areia 7 711,82 € 28,46 

Contabilidade 1 107,00 € 4,09 

Energia e fluidos (combustível, eletricidade, ...) 823,66 € 3,04 

Ferramentas e Utensílios (jaulas, armadilhas, 

transportadoras, ...) 
967,86 € 3,57 

Material de escritório (Fotocópias, impressões, …) 137,44 € 0,51 

Telefone 484,16 € 1,79 

CTT 154,44 € 0,57 

Limpeza, Higiene e Conforto 134,21 € 0,50 

Seguros 261,01 € 0,96 

Portagens e parquímetro 61,80 € 0,23 

Gráficas 789,66 € 2,91 

Serviços e comissões bancárias 178,88 € 0,66 

Outros (equipamento básico, materiais, bricolage, 

dropbox, …) 
679,63 € 2,51 

Total 27 098,84 € 100,00 
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Meios Monetários 

 

Saldo inicial transitado 2017 Saldo final em 31/12/2018 

1 700,81 € 3 632,40 € 

 

A Associação orgulha-se de nos seus seis anos de actividade não apresentar 

dívidas a fornecedores, tendo liquidado todas as responsabilidades em 2018. 

Não existem dívidas à Segurança Social nem às Finanças. 

A Associação apresenta uma situação económica sempre frágil, na medida em 

que são constantes as solicitações para socorrer e solucionar os problemas dos 

gatos errantes e abandonados do concelho.  

Este panorama diário, que se agrava em períodos festivos, pontes e férias, é de 

difícil gestão para uma associação sem fins lucrativos e que assenta a concreti-

zação da sua missão em regime de voluntariado e dependente dos donativos. 

Continuamos a sentir a falta de um funcionário, assim como de um apoio finan-

ceiro efectivo por parte da Câmara Municipal de Almada. 

 

 

 


