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I . RELATÓRIO DE ATIVIDADES

INTRODUÇÃO
Ao longo de 2013, as atividades desenvolvidas pela Lógica, EMSA obedeceram a orientações
estratégicas diferenciadas.
Até Outubro a estratégia da Empresa apostou claramente na diversificação de negócios com
uma componente de internacionalização muito forte. Contactos e ligações foram
estabelecidos com potenciais parceiros em Angola, Nigéria e Brasil.
A crise que a indústria do setor fotovoltaico atravessou nos anos recentes e que ainda persiste,
e a fase de finalização em que se encontram os projetos desenvolvidos ao abrigo do QREN,
tornaram muito difíceis as condições de funcionamento da Empresa.
O ano de 2013 carateriza-se por mudanças profundas a nível de estrutura da empresa: o
Responsável Técnico deixou de colaborar com a Lógica, EMSA em Maio de 2013, tendo sido
substituído. Em Dezembro de 2013 houve a necessidade de substituição do RT e do
Responsável da Qualidade, levando a mudanças da equipa técnica do laboratório.
Ainda assim, o resultado francamente positivo do esforço de cumprimento de metas e
realização de indicadores deve-se ao profissionalismo e competência dos trabalhadores da
Lógica, EMSA, que, em cooperação, souberam conduzir os processos.
Na sequência das eleições autárquicas de Setembro, novos corpos sociais foram eleitos em
Assembleia Geral de Acionistas realizada em 30 de Outubro do ano transato.
Da análise feita à situação da Lógica, EMSA, do setor fotovoltaico e da envolvente macro
económica, a Administração concluiu pela necessidade de adotar uma nova estratégia para a
Empresa, com base na qual já preparou o Plano e Orçamento para 2014, que assenta em dois
eixos fundamentais:
 concentração no “core business”, que passa pela certificação de módulos fotovoltaicos
e realização de testes e ensaios a tecnologia, atividade para que a Empresa está
acreditada.
 associação a um parceiro com “peso” significativo no Sector.
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Foram já implementadas medidas em todas as áreas de atividade da Empresa coerentes com a
estratégia adotada.
Indicam-se de seguida as atividades desenvolvidas no cômputo geral da empresa e o seu
contributo para o cumprimento do Plano e Orçamento de 2013, ainda que não estruturadas de
acordo com o esquema do documento a que respondem, pelas condições de execução
anteriormente mencionadas
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PLANO DE ATIVIDADES

Relativamente aos OBJETIVOS DA QUALIDADE definidos, nomeadamente:
Assegurar a qualificação profissional dos trabalhadores da empresa, assegurando a
frequência de, pelo menos, 80% das ações de formação previstas no respetivo Plano,
foram concretizadas 16 ações de formação. Da última edição do Plano de Formação para
2013 estavam programadas 29 ações não se tendo realizado 12. Assim, a empresa
assegurou 57,14% das ações programadas, não atingindo o objetivo.
Proporcionar condições para a frequência de cursos de formação de nível académico
superior, por parte dos colaboradores com funções relevantes relacionadas com as áreas
de formação em causa, tendo, durante os dois primeiros trimestres do ano, dois
colaboradores frequentado cursos de doutoramento em áreas relevantes para a empresa.
A partir do 3º trimestre a frequência foi suspensa por iniciativa dos colaboradores. O
objetivo foi parcialmente atingido.
Assegurar a extensão da acreditação para as normas IEC 61730-2 e IEC 61701 e iniciar o
processo de extensão da acreditação para a norma IEC 62108. Para a Norma IEC 61730-2
foi adquirido um gerador de impulsos para o ensaio Normativo “10.5 Impulse voltage test
MST 14”. Não foram adquiridos os restantes equipamentos necessários, de modo ao
laboratório estar em condições de pedir a extensão da Acreditação para esta Norma; não
foram efetuados Procedimentos Técnicos. Para a Norma IEC 61701 não foram elaborados
Procedimentos Técnicos, uma vez que a Câmara de Nevoeiro Salino não conseguiu cumprir
o exigido na Norma e apresentou diversas falhas técnicas. Relativamente à norma IEC
62108 foram elaborados os Procedimentos Técnicos para os ensaios que o laboratório
estava em condições de realizar e adquiridas estruturas de modo a adaptar o equipamento
do Laboratório à especificidade dos módulos a ensaiar. O objetivo foi parcialmente
atingido.
Assegurar o estabelecimento de parcerias com entidades do ensino superior capazes de
dinamizar os equipamentos de investigação disponíveis, nomeadamente, no espaço
exterior das instalações da empresa, não foram estabelecidas as referidas parcerias no
decorrer do ano de 2013, não tendo sido atingido o objetivo.
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Internacionalizar a atividade do Laboratório Fotovoltaico, a partir da concretização das
propostas de trabalho constantes dos memorandos e protocolos assinados em 2012,
tendo o colaborador Vitor Silva, durante parte do ano de 2013, desenvolvido o projeto no
Brasil. O objetivo foi parcialmente atingido.
Participar, pelo menos, num ensaio interlaboratorial ou de comparação, em conjunto
com outros laboratórios, estando a participar num ensaio com o Cener e o AT4Wireless,
tendo durante o ano de 2013 aguardado a chegada dos itens. Houve um atraso significativo
da chegada dos módulos às instalações do Laboratório, no entanto o ensaio continua a
decorrer. O objetivo foi atingido.
Assim, dos seis Objetivos da Qualidade definidos para o ano de 2013, um foi atingido, três
parcialmente atingidos e dois não foram atingidos. De um modo global a avaliação é positiva
mas pouco satisfatória.

No que respeita aos PROJETOS, 2013 afirmou-se como um ano de intensa atividade, abrindo
também a possibilidade de continuar a desenvolver um conjunto de atividades que convirjam
para os objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa, considerando o abaixo
exposto:
Infraestruturas do Parque Tecnológico de Moura, inserido no Programa Estratégico do
Sistema Regional de Transferência de Tecnologia do Alentejo, consistiu na criação de
condições físicas para instalação das unidades de demonstração de tecnologia e plataforma
de ensaios, através da regularização dos terrenos do lote da Lógica, EMSA. Este projeto
encontra-se concluído, tendo sido submetido relatório final, com cumprimento integral de
indicadores. Para encerramento do processo falta pagamento de saldo final, após
verificação final pela equipa do INAlentejo.
Laboratório de Energias Renováveis, inserido no Programa Estratégico do Sistema Regional
de Transferência de Tecnologia do Alentejo, para apetrechamento do laboratório de
certificação de módulos fotovoltaicos, permitindo a realização de testes e ensaios
normalizados no âmbito da acreditação IPAC/ILAC e outros serviços de apoio à indústria
solar fotovoltaica. Este projeto encontra-se concluído, tendo sido submetido relatório final,
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com cumprimento integral de indicadores. Para encerramento do processo falta
pagamento de saldo final, após verificação final pela equipa do INAlentejo.
Stirling Focus + Storage, investigação para criação de um sistema autónomo de energia,
através do aproveitamento da energia solar, por concentração, para produção de energia
elétrica por motor stirling, com sistema de armazenamento em sais. Este projeto encontrase concluído, tendo sido submetido relatório final. É tecnicamente consensual que deverão
ser criadas as condições para dar continuidade ao trabalho de investigação nesta área, para
aperfeiçoamento do sistema. Para encerramento do processo falta pagamento de saldo
final, após verificação final pela equipa do INAlentejo.
Experimenta Energia, iniciativa integrada de promoção da cultura científica e tecnológica,
promoção da eficiência energética e de valorização dos recursos locais, que desenvolveu
atividades em nove municípios do Alentejo, com mais de 30.000 beneficiários envolvidos.
Tem sido considerado boa prática por várias entidades, com destaque para a iniciativa
“Mapa de Inovação e Empreendedorismo Social”. O fator de demonstração e de
experimentação constituem a base do sucesso deste projeto, sendo que as solicitações
para a sua continuidade têm sido uma constante. Este projeto encontra-se concluído, ainda
sem submissão de relatório final, com cumprimento integral de indicadores. Estão previstas
para 2014 algumas atividades de experimentação e monitorização de sistemas de produção
de energia. Para encerramento do processo falta pagamento de saldo final, após verificação
final pela equipa do INAlentejo.
Edifício Zero Emissões, integrado no Programa Estratégico da REDE ECOS – Energia e
Construção Sustentáveis, e consiste na construção do edifício sede da Lógica, EMSA, que
alberga o laboratório de certificação e investigação, com recursos a técnicas inovadoras e
sustentáveis de construção, com vista ao seu bom desempenho, com níveis nulos de
emissões no balanço energético. Este projeto encontra-se não encerrado, logo sem
relatório final submetido, uma vez que se encontra em curso um longo processo de
contencioso com a autoridade de gestão do INAlentejo sobre uma proposta de corte de
financiamento; este processo encontra-se no Secretário de Estado Adjunto da Economia e
Desenvolvimento Regional desde 10.08.2012. A verificação física final só será efetuada após
resoluções das questões legais.
Microgeração em Ambientes Urbanos sensíveis, integrado no Programa Estratégico da
REDE ECOS – Energia e Construção Sustentáveis e consiste na criação de uma unidade
autónoma de energia através de um sistema híbrido, que combina a produção de energia
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solar fotovoltaica e energia eólica, com possibilidade de armazenamento em pilha de
hidrogénio. É tecnicamente consensual que o sistema poderá ser melhorado e
dimensionado para a sua integração em ambientes urbanos. Este projeto encontra-se
concluído, tendo sido submetido relatório final. Para encerramento do processo falta
pagamento de saldo final, após verificação final pela equipa do INAlentejo.
Reforço da Estrutura de Gestão do Parque Tecnológico de Moura, integrado no Programa
Estratégico da REDE ECOS – Energia e Construção Sustentáveis e consiste na criação de um
sistema de apoio às empresas, empreendedorismo e criação de empresas. Foi desenvolvida
uma metodologia de intervenção a partir do CRER – Criação de Empresas em Espaço Rural,
que se encontra apta ao seu desenvolvimento, considerando estratégica a sua aplicação.
Este projeto encontra-se concluído, ainda sem relatório final submetido.
Sistema de Aproveitamento Energético Integrado de Caráter Demonstrativo, que consiste
na integração de um conjunto de sistemas energéticos, com uma forte componente de
demonstração, nomeadamente: Casa Ideal, para validação de sistema de construção
sustentável; Sistema de Geotermia, para construção e monitorização de sistema de
climatização do edifício sede com aproveitamento do recurso geosolar; Monitorização do
edifício sede, através da instalação de uma rede de sensores para recolha de visualização e
dados. A instalação tardia dos sensores e a dificuldade de aquisição de equipamentos
específicos dificultaram a recolha de dados e o seu respetivo tratamento, logo
disponibilização. O relatório final não foi submetido.
Sensibilização, integrado no Programa Estratégico da REDE ECOS – Energia e Construção
Sustentáveis e resultou da cessão da posição contratual da ASSECOS – Associação para a
Competitividade e Inovação da Energia e Construção Sustentáveis. Consiste na
implementação de um programa integrado de sensibilização para diversos públicos-alvo, e
na criação de um Gabinete de Eficiência Energética. Foram iniciados procedimentos para o
normal cumprimento do Contrato de Financiamento, sendo que, no final do ano, foram
suspensas todas as atividades, para devido enquadramento na estratégia da empresa.
Mobilidade, integrado no Programa Estratégico da REDE ECOS – Energia e Construção
Sustentáveis e resultou da cessão da posição contratual da ASSECOS – Associação para a
Competitividade e Inovação da Energia e Construção Sustentáveis. Consiste na elaboração
de estudos de mobilidade sustentável e no desenvolvimento de soluções urbanas
integradas para a melhoria da acessibilidade e redução de consumos energéticos. Foram
iniciados procedimentos para o normal cumprimento do Contrato de Financiamento, sendo
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que, no final do ano, foram suspensas todas as atividades, para devido enquadramento na
estratégia da empresa.
Biostirling4SKA – A cost effective and efficient approach for a new generation of solar
dish-Stirling plants based on storage and hybridization, em consórcio europeu, para
desenvolvimento de soluções energéticas híbridas para alimentação das antenas do maior
radiotelescópio do mundo. Este projeto tem o seu campo experimental numa área
específica da Herdade da Contenda, onde serão instalados todos os equipamentos e
unidades de apoio ao estudo e desenvolvimento dos sistemas. A Lógica, EMSA assume,
neste contexto, um papel fundamental de controlo de sistema, operação, manutenção e na
criação de condições para instalação das unidades. O ano de 2013 ficou marcado pela
negociação da parceria e pela criação das condições legais de instalação e apoio à
prospeção de mercado. Este projeto deve ser considerado como estratégico, considerando
também o potencial de estabelecimento de sinergias com outras atividades futuras da
empresa.
ELVIS, consórcio nacional para o desenvolvimento de uma mesa de observação visual
através de um sistema de varrimento de módulos fotovoltaicos para deteção de
imperfeições e atestar o seu bom funcionamento e viabilização no mercado. Este projeto
previa o seu término em Novembro de 2013, mas considerando a necessidade de
desenvolvimento de software específico e garantir as atividades de promoção e informação
do mercado, foi solicitado o alargamento do prazo de execução até fevereiro de 2014. Este
projeto resultou num protótipo que foi formalmente apresentado na Energaïa, em
Montpellier, em dezembro, tendo tido muito boa aceitação no mercado do setor, quer
unidade de produção de módulos, quer serviços de teste e ensaios.
Serviços Integrados para a Consolidação do Parque Tecnológico de Moura: Inovação,
Apoio às Empresas, Promoção do Território, apresentado em meados de 2013, tendo sido
aprovado em final do ano, apenas para a componente de promoção do Parque Tecnológico
de Moura e serviços de informação e apoio às empresas. Assume-se, assim, como
ferramenta de operacionalização da estratégia de afirmação do PTMoura, sobretudo no
que respeita à captação de investimento. Este projeto pressupõe uma ação integrada, em
articulação com a Câmara Municipal de Moura e outras entidades, durante o ano de 2014.
SELPA – Sustainable Energy Local Plans in Action, em consórcio europeu, para
operacionalização da estratégia do Plano de Ação Local para a Energia Sustentável do
Concelho de Moura no âmbito da adesão ao Pacto de Autarcas. Este projeto foi

RELATÓRIO E CONTAS . 2013

9 | 83

LÓGICA – SOCIEDADE GESTORA DO PARQUE TECNOLÓGICO DE MOURA, E.M. S.A.

apresentado oficialmente em nome da Câmara Municipal de Moura. O projeto não foi
aprovado, tendo a parceria decidido submetê-lo novamente na próxima oportunidade do
âmbito do Horizon2020.
NZEBLAB – Research Infrastructure in Integration of Solar Energy systems in Buildings,
para investigação e teste na integração de tecnologias de aproveitamento de energia a
partir de fontes renováveis em edifícios, para promoção do conceito de “edifícios zero
emissões”. Resultou de uma parceria com o Laboratório Nacional de Energia e Geologia.
Não houve comunicação de decisão de aprovação em 2013.
ENGAGE SKA – Enabling Green E-Science for SKA – Capacitation and Sustainability of
Portuguese participation in the SKA with radioastronomy as an Innovation Open Living
Lab, para investigação na procura de soluções energéticas inovadoras de suporte ao
desenvolvimento do consórcio internacional SKA, que prevê a construção do maior
radiotelescópio mundial, com construção de protótipos e teste de sistemas de aquisição de
armazenamento de dados. Resultou de uma parceria com a Associação para o
Desenvolvimento da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, Instituto das
Telecomunicações, Instituto Politécnico de Beja, PT Comunicações, Universidade de Aveiro
e Universidade de Évora. Não houve comunicação de decisão de aprovação em 2013.
São Tomé e Príncipe, País Solar: Energia para Todos, de cooperação internacional com
intervenção na ilha de São Tomé para a implementação de um projeto integrado de
desenvolvimento centrado nas questões energéticas: unidades de produção de energia
solar, iluminação pública, instalação de unidades de microgeração em serviços públicos,
campanha de sensibilização para as comunidades, formação de técnicos e criação de fundo
de desenvolvimento social. Resultou de uma parceria com a empresa 2RN e a Câmara
Distrital de Cantagalo. Não houve comunicação de decisão de aprovação em 2013.

No que respeita à área de intervenção do LABORATÓRIO, considerando as profundas
alterações na estrutura e consequentes modificações na equipa técnica e responsabilidades,
podemos considerar que 2013 foi um ano difícil, mas onde houve ainda espaço para a criação
de condições para a consolidação dos serviços a prestar no âmbito da certificação de módulos
fotovoltaicos e na realização de testes e ensaios para tecnologia, normalizados ou não, de
apoio à indústria.
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Em 2013 foram realizados 53 ensaios de controlo de qualidade no âmbito das Normas IEC
61215 e IEC 61646, diversos ensaios não normalizados de Eletroluminescência e termografia a
módulos fotovoltaicos de diferentes tecnologias e ensaios para clientes, incluindo ensaios fora
da Acreditação do Laboratório, para módulos de concentração seguindo as especificações
normativas da Norma IEC 62108.
Uma das atividades a destacar é a realização de visitas técnicas às unidades de microprodução
apoiadas no âmbito do Fundo de Apoio à Microgeração,

para apurar causas de mau

funcionamento das suas instalações.
No âmbito da atividade estrita do laboratório foi ainda realizada, para as normas IEC 61215 e
61646 uma Auditoria Externa e uma Auditoria Interna, tendo ambas sido concluídas com êxito.
A atividade do laboratório não se cinge apenas à realização de ensaios e certificação de
módulos, assumindo-se como motor para o cumprimento dos objetivos da qualidade e para a
concretização das metas propostas para desenvolvimento de projetos de investigação, de
sucesso.

Em termos de ESTRATÉGIA COMERCIAL, 2013 assume-se como um ano de aposta na criação
de novos pacotes de serviços através da alteração e reestruturação de sequências de ensaios,
nomeadamente:
PV-EQuATe: “Equipment Quality Assessment Testing”, especificamente destinado a centrais
fotovoltaicas, ensaios in-situ e laboratório;
PV-PLUS+: “Panels Leveled to Ultimate Severity”, que integra ensaios mais exigentes do que
o requerido pelas normas;
QS-PID: “Quality Stress Potencial Induced Degradation”, que integra a deteção de um dos
mais emergentes problemas que estão a afetar os painéis em operação (PID), bem como
ensaios para condições extremas de stress e fadiga dos materiais;
Outro dos eixos de intervenção foi o desenvolvimento de diversos estudos de mercado a fim
de situar a Lógica E.M. S.A. num patamar de maior competitividade, face aos restantes players
do mercado, nomeadamente
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Estudo da concorrência ao nível da oferta de serviços, preços, condições de prestação de
serviços, acreditações e certificações, volume de negócios, etc., com expressão
consequente na profunda remodelação da tabela de preços;
Elaboração de ranking da indústria com variáveis como, volume de negócios, exportações –
global e UE, estrutura corporativa, tecnologias e tendências;
Criação de uma base de dados de potenciais clientes ao nível de Indústria e Instaladores à
escala global, setorizados por tecnologias e países, com cerca de 7500 entradas;
Durante o ano de 2013, a Lógica, EMSA esteve presente em dois certames internacionais
destinados à indústria fotovoltaica: Intersolar (Munique, Junho) e Energaïa (Montpellier,
Dezembro). A primeira para promoção de serviços de certificação de módulos solares e a
segunda para promoção de protótipo para sistema de observação visual de módulos
fotovoltaivos.
Ainda no âmbito da política comercial apostou-se no alargamento e diversificação dos canais
de comunicação, através da remodelação do site da empresa com conteúdos em inglês e
inserção de informação para descarregar, presença nas redes sociais e plataformas digitais,
produção de vídeos promocionais e corporativos, e produção de novos materiais (capas,
esferográficas, brochuras).

No que respeita à COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO e DEMONSTRAÇÃO 2013 foi um ano de
grande intensidade, pelo conjunto de atividades concretizadas, decorrentes dos projetos em
execução com uma forte componente de promoção das energias renováveis e demonstração,
da resposta aos desafios de partilha de informação com setores específicos como a academia e
as instituições públicas, e da organização de eventos de grande projeção, como a inauguração
do edifício sede e a organização do III Fórum das Energias Renováveis por ocasião da Feira
Empresarial de Moura, que se afirmou como espaço de mostra do trabalho realizado pela
Lógica, EMSA e do seu contributo para a dinamização do projeto integrado de
desenvolvimento, assim como de debate sobre tecnologia e energia.
No domínio do acolhimento de iniciativas, destacou-se a dinamização de visitas técnicas aos
projetos de I&D a decorrer nas plataformas de ensaio para escolas e universidades, grupos
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técnicos, representantes de entidades públicas locais, regionais e nacionais de diversos países,
com destaque para a visita de representantes da Comissão Europeia em Maio.
No que respeita à demonstração, importa destacar a concretização exemplar de um programa
ambicioso de atividades de dinamização dos Kit’s Solares nas escolas, numa perspetiva de
experimentação da tecnologia e informação sobre as energias renováveis e eficiência
energética, assim como a realização de um conjunto alargado de sessões sobre eficiência
energética destinada aos encarregados de educação e comunidade em geral.
Importa ainda referir o importante contributo da Lógica, EMSA para a operacionalização da
estratégia do Plano de Ação Local para a Energia Sustentável do Concelho de Moura, quer pelo
desenvolvimento de atividades, quer pela produção de documentos técnicos e de informação
sobre a temática da energia.
A Lógica, EMSA, no âmbito da sua integração na comunidade, desempenhou ainda um papel
importante na realização da Semana da Criança, na Árvore da Partilha, na Feira do Livro, e no
projeto “Energia vai à Escola” promovido pelo Teatro Fórum de Moura.
Foram ainda produzidos documentos importantes na promoção da energia solar fotovoltaica
de caráter educativo, como a curta-metragem de animação “Um dia com Sol”, o documento
multimédia “Tomar o Sol” e a o referencial de formação “Energia e Sustentabilidade”.

No que respeita à POLÍTICA DE SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO, foi aprovada a sua
implementação, que passou a clarificar diversos aspetos relativos à utilização dos sistemas
informáticos e à informação crítica para a Lógica, EMSA. Neste âmbito, para além da aquisição
de diversos equipamentos informáticos, foram criadas as condições técnicas para que se
pudesse ligar o circuito elétrico para sistemas informáticos à UPS, garantindo desta forma o
aproveitamento de um equipamento que ainda não estava em funcionamento e aumentando
através de dupla redundância em UPS a segurança dos sistemas informático existentes no
Laboratório.
Foi ainda iniciado o processo de criação do “Laboratório Digital” com a implementação de dois
programas, o InnovWay e o LabWay, que permitem a agilização de procedimentos técnicos e
de gestão da qualidade com fiabilidade e segurança de informação, essenciais para a melhoria
contínua dos padrões de qualidade interna.
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Em termos de RECURSOS HUMANOS, em 31 de Dezembro de 2013, a empresa contava com
um efetivo de 16 colaboradores em exercício efetivo de funções para a prossecução das suas
atribuições. O número de colaboradores ao longo do ano foi variável, sendo que a média é de
14,5.
Recursos Humanos

2013*

2012

16

11

Nº médio de colaboradores ao longo do período

14,5

7,0

Idade média dos colaboradores

35,9

35,0

Nº de colaboradores no final do período

*Um trabalhador em licença sem vencimento por um período de um ano a partir de Agosto

A estrutura etária dos colaboradores da Lógica, EMSA, em 31 de dezembro de 2013, apresenta
uma média de 36 anos.
Os colaboradores que exercem funções na empresa dividem-se em cinco categorias de
pessoal, distribuídos de acordo com a tabela abaixo:
Técnico
Superior

Técnico

Administrativo

Auxiliar

Total

H

M

H

M

H

M

H

M

H

M

8

4

1

0

0

2

1

0

10

6

12

1

2

1

16

No que respeita às habilitações dos colaboradores da Lógica, EMSA, conclui-se que 6,25% tem
habilitações ao nível do ensino básico, 18,75% tem habilitações ao nível do ensino secundário
e 75,00% tem habilitação superior.
9.º Ano

12.º Ano

Bacharelato

Licenciatura

Mestrado

Doutoramento

Total

Homens

1

1

1

4

2

1

10

Mulheres

0

2

0

3

1

0

6

Total

1

3

1

7

3

1

16

Realizaram estágio curricular na empresa cinco estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica e
Engenharia Bioenergética da Universidade do Oeste de Santa Catarina (Brasil), um estudante
do curso de Engenharia de Energias Renováveis da Universidade de Évora, um estudante do
curso de Engenharia de Micro e Nanotecnologia da Faculdade de Ciências e Tecnologias da
Universidade Nova de Lisboa.
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II. RELATÓRIO DE GESTÃO E CONTAS

INTRODUÇÃO

Vimos submeter o Relatório e Contas relativo ao Exercício do ano de 2013 da Lógica –
Sociedade Gestora Parque Tecnológico de Moura, E.M. S.A., a aprovação da Assembleia Geral
esperando obter a sua aprovação.
Este documento tem como principal objetivo, expressar através das diversas ferramentas
usadas pela contabilidade a situação económico-financeira da Empresa.
A análise que em seguida propomos examinar irá dividir-se nos seguintes pontos:

I.

Análise do Documento Contabilístico Balanço;

II.

Análise do Documento Contabilístico Demonstração de Resultados;

III.

Análise de um grupo de Rácios Económicos e Financeiros, de forma a conhecer melhor
os problemas e auxiliar a traçar soluções para os mesmos;

IV.

Anexo às contas para o Período findo em 31 de Dezembro de 2013

Técnico Oficial de Contas

____________________________

Conselho de Administração

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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BALANÇO

I. Análise do Documento Contabilístico Balanço.

Balanço:
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
31-Dez-13
31-Dez-12

ATIVO
Ativo não corrente
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Goodwill
Ativos fixos Intangiveis
Ativos biológicos
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Accionistas/sócios
Outros ativos financeiros
Ativos por impostos diferidos

6

3.335.641,00

3.241.219,88

7

0,00

85,71

15

10.350,00

10.350,00

3.345.991,00

3.251.655,59

27

83.783,26

199.168,28

27

43.532,84

40.155,97

27

371.101,98
16.270,68

613.058,63
14.661,05

2

8.965,88
523.654,64
3.869.645,64

851,55
867.895,48
4.119.551,07

Despesas de instalação
Ativo Corrente
Inventários
Ativos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Adiantamentos a fornecedores de investimento
Estados e outros entes públicos
Acionistas/sócios
Outras contas a receber
Diferimentos
Ativos financeiros detidos para negociação
Outros ativos financeiros
Ativos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo
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RUBRICAS

NOT AS

DAT AS
31-Dez-13
31-Dez-12

CAPITAL PRÓ PRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital realizado
Ações (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio

27

100.000,00

100.000,00

27

5.746,65

5.340,36

3/27

52.431,68

44.711,98

3.477.695,17

2.560.261,65

10.115,26

8.125,99

3.645.988,76

2.718.439,98

0,00

853.420,55

0,00

853.420,55

64.608,71
21.853,74
7,79
90.044,78
47.141,86
0,00

94.368,26
22.866,48
7,79
290.680,65
139.767,36
0,00

223.656,88
223.656,88
3.869.645,64
0,00

547.690,54
1.401.111,09
4.119.551,07
0,00

22

Resultado líquido do período
Interesses minoritários
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar
Passivo corrente
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Acionistas/sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Passivos financeiros detidos para negociação
Outros passivos financeiros
Credores por acréscimos de gastos
T otal do passivo
T otal do capital próprio e do passivo

25

27
27
27
10
27
20/27

O estudo de balanços de anos consecutivos concede-nos a possibilidade de avaliar a dinâmica
da situação financeira da Empresa Municipal em diferentes períodos, bem como, ainda a sua
evolução.
Deste modo, dissecando o documento a cima apresentado, constatamos que o volume do
Balanço no final de 2013 cifrou-se nos 3.869.645,64, inferior ao apurado no exercício de 2012,
com o montante de 4.119.551,07 €, ou seja um diferencial de -249.905,43 €.
Seguidamente procede-se a uma análise mais detalhada para destacar onde ocorreram as
alterações:
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Gráfico do Ativo Não Corrente:

O Gráfico acima apresentado incide sobre o Ativo Não Corrente, pois é neste que se verifica as
principais variações no Património “Físico” da Empresa Municipal.
Na análise dos dados apresentados no gráfico anterior, constatamos a continuação da política
de investimento realizado nos fatores essenciais para a exploração da empresa, como são o
“Equipamento Básico” e o “Edifícios e Outras Construções”. A evolução verificada no decorrer
do exercício de 2013 cifra-se nos 94.335,41 €, valor que tem a sua sustentação no aumento do
“Equipamento Básico” com um investimento em 2013 no valor de 179.252,51 € e nos
Investimentos em Curso com um aumento de 218.533,36 €.

Gráfico do Ativo Corrente:
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O Gráfico acima apresentado incide sobre o Ativo Corrente, ou seja o Ativo que circula ao
longo do ano.
Passando à análise, verificamos que a as rubricas presentes no Ativo Corrente apresentam
uma maior dimensão consistem nos “Outras contas a receber” e “Clientes”. Estas rubricas
apresentam o montante de 371.101,98 € e 83.783,26 €, totalizando o valor de 454.885,24 €,
ou seja 87 % do total do Ativo Corrente.
O Ativo Corrente em termos evolutivos teve no seu total um decréscimo de -344.240,84 €,
passando dos 867.895,48 € no ano de 2012 para os 523.654,64 € no ano de 2013.

Gráfico do Capital Próprio e Passivo:
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Os Gráficos acima apresentado incide sobre o Capital Próprio e Passivo, ou seja, a segunda
parte do Balanço.
No que diz respeito ao Capital Próprio constamos que no exercício de 2013, a rubrica de
“Outras variações no Capital Próprio” continua a surgir como a principal responsável pelo total
do Capital Próprio. Assim, no final do ano 2013 registou-se o valor de 3.645.988,76 €, superior
aos 2.718.439,98 € do ano 2012.
O Passivo da Empresa no exercício de 2013 findou com o valor de 223.656,88 €, ocorrendo
uma redução significativa de 1.177.454,21 € relativamente os 1.401.111,09 € do exercício
anterior. Perante esta redução é imperativo referir a evolução ocorrida na rubrica de “Passivos
por impostos diferidos”, onde se verifica o desreconhecimento do valor de 853.420,55 €,
conjuntamente com a diminuição de 200.000,00 €, verificada na rúbrica de “Financiamentos
Obtidos”.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
II. Análise do Documento Contabilístico Demonstração de Resultados.

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

Períodos
31-Dez-13

31-Dez-12

Vendas e serviços prestados

20

17.929,21

316.838,68

Subsidios à exploração

22

436.998,97

82.403,91

Fornecimentos e serviços externos

-249.512,89

-405.838,30

Gastos com pessoal

-424.159,16

-222.441,80

Outros rendimentos e ganhos

551.520,01

518.351,71

Outros gastos e perdas

-16.770,77

-36.381,36

316.005,37

252.932,84

-283.700,23

-215.563,76

32.305,14

37.369,08

-14.542,56

-16.111,60

17.762,58

21.257,48

-7.647,32

-13.131,49

10.115,26

8.125,99

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas
e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Imparidades de inventários (perdas/reversões)
Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)
Aumentos/Reduções de justo valor

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

7/8

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Jurros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre rendimento do período

25
Resultado liquido do período

Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) incluido no
resultado liquído do periodo

A Demonstração de Resultados é o principal documento contabilístico que serve de
instrumento elucidativo referentes aos Gastos / Rendimentos que a Empresa Municipal deteve
ao longo do exercício do ano de 2013.
Desta forma, iremos analisar separadamente os dois campos da demonstração para
verificarmos os principais aspetos, tendo como base o quadro anterior e os seguintes gráficos.
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Gráfico dos Gastos:

No que diz respeito aos Gastos, constatamos que o seu volume no exercício de 2013 foi de
988.685,61 €, em contrapartida dos 896.336,82 € do ano anterior.
Em termos individuais, as rubricas apresentam um significativo acréscimo face ao exercício de
2012, consistem nos “Gastos com o Pessoal” e as “Depreciações do Exercício”, verificando-se
uma forte variação na primeira com um diferencial de 201.717,36 €.
Relativamente à rubrica de “Fornecimento e Serviços”, apresenta uma redução de 156.325,41
€, justificada com a transferência dos gastos com honorários para gastos com o pessoal,
através da contratação de vários técnicos.

Gráfico dos Rendimentos:
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No que respeito aos Rendimentos e Ganhos, a sua totalidade no exercício de 2013 ascenderam
aos 1.006.448,19 € em função dos 917.594,30 € do ano de 2012, sendo a sua base de
sustentação nas rubricas de “Outros Rendimentos” e “Ganhos e Subsídios à Exploração”, com
551.520,01 € e 436.998,97 €, respetivamente. Estes valores correspondem ao reconhecimento
de rendimentos diferidos relacionados com o início de utilização do Edifício Sede e o
reconhecimento de subsídios à exploração no âmbito de apoios QREN e AMPER, do exercício e
anteriores.
É importante referir que o Volume de Negócios apresenta uma redução significativa que não
poderá ser ignorada para os futuros exercícios.

Resultados:
Relativamente aos resultados obtidos, constatamos uma imagem positiva a todos os seus
níveis no final do exercício de 2013. Neste exercício a Lógica consolida a sua capacidade de
apresentar resultados positivos, culminando num Resultado Liquido do Exercício de 10.115,26
€, comparativamente ao resultado de 8.125,99 € verificado no exercício anterior.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES

RUBRICAS

Vendas e serviços prestados
Custos das vendas e dos serviços prestados

NOTAS

PERÍODOS
N

17.929,21
-249.512,89

316.838,68
-405.838,30

Resultado bruto

-231.583,68

-88.999,62

Outros rendimentos
Gastos de distribuição
Gastos administrativos
Gastos de investigação e desenvolvimento
Outros gastos

988.518,98

600.755,62

-424.159,16

-222.441,80

-300.471,00

-251.945,12

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

32.305,14

37.369,08

Gastos de financiamento (líquidos)

-14.542,56

-16.111,60

Resultados antes de impostos

17.762,58

21.257,48

-7.647,32

-13.131,49

10.115,26

8.125,99

Imposto sobre o redimento do período
Resultado líquido do período
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DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES DO CAPITAL PRÓPRIO

PARA O ANO DE 2012
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe
Descrição

Notas

Capital
realizado

Acções
(quotas)
próprias

POSIÇÃO NO INÍCIO DO
PERÍODO

Outros
instrumento Prémios de
s
emissão
de capital
próprio

Reservas
legais

Outras
reservas

Outras
Ajustament Excedentes
variações
Resultados
os
de
no
transitados em activos revalorizaçã
capital
financeiros
o
próprio

Resultado
líquido do
período

Interesses
minoritários

Total

Total do
Capital
Próprio

100.000,00

,00

,00

,00

1.715,67

,00

-24.548,97

,00

,00 3.439.809,46

72.493,86 3.589.470,02

,00 3.589.470,02

100.000,00

,00

,00

,00

1.715,67

,00

-24.548,97

,00

,00 3.439.809,46

72.493,86 3.589.470,02

,00 3.589.470,02

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Alterações de políticas
contabilísticas

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Diferenças de conversão de
demonstrações financeiras

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Realização do excedente de
revalorização de activos fixos
tangíveis

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Excedentes revalorização de
activos fixos (in)tangíveis e
respectivas variações

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Ajustamentos por impostos
diferidos

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 -853.420,55

,00 -853.420,55

,00 -853.420,55

Outras alterações
reconhecidas no capital
próprio

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

552.415,02

,00

552.415,02

,00

552.415,02

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

552.415,02

,00

552.415,02

,00

552.415,02

8.125,99

8.125,99

,00

8.125,99

Posição no início do período
2012
1
ALTERAÇÕES NO
PERÍODO
Primeira adopção do novo
referencial contabilístico

2
RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO
3
RESULTADO EXTENSIVO
4=2+3

8.125,99 -292.879,54

,00 -292.879,54
35
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Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe
Descrição

Notas

Capital
realizado

Acções
(quotas)
próprias

OPERAÇÕES COM
DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

Outros
instrumento Prémios de
s
emissão
de capital
próprio

Reservas
legais

Outras
reservas

Outras
Ajustament Excedentes
variações
Resultados
os
de
no
transitados em activos revalorizaçã
capital
financeiros
o
próprio

Resultado
líquido do
período

Interesses
minoritários

Total

Total do
Capital
Próprio

Realizações de capital

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Realizações de prémios de
emissão

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Distribuições

,00

,00

,00

,00

3.624,69

,00

68.869,17

,00

,00 -578.542,28

Entradas para cobertura de
perdas

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Outras operações

-72.493,86 -578.542,28

,00 -578.542,28

,00

,00

,00

,00

,00

,00

391,78

,00

,00

,00

,00

391,78

,00

,00

Subtotal

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

5

,00

,00

,00

,00

3.624,69

,00

69.260,95

,00

,00 -578.542,28

,00

,00

,00

,00

POSIÇÃO NO FIM DO
PERÍODO 6=1+2+3+5

100.000,00

,00

,00

,00

5.340,36

,00

44.711,98

,00

,00 2.560.261,65
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PARA O ANO DE 2013
Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe
Descrição

Notas

Capital
realizado

Acções
(quotas)
próprias

POSIÇÃO NO INÍCIO DO
PERÍODO

Outros
instrumento Prémios de
s
emissão
de capital
próprio

Reservas
legais

Outras
reservas

Outras
Ajustament Excedentes
variações
Resultados
os
de
no
transitados em activos revalorizaçã
capital
financeiros
o
próprio

Resultado
líquido do
período

Interesses
minoritários

Total

Total do
Capital
Próprio

100.000,00

,00

,00

,00

5.340,36

,00

44.711,98

,00

,00 2.560.261,65

8.125,99 2.718.439,98

,00 2.718.439,98

100.000,00

,00

,00

,00

5.340,36

,00

44.711,98

,00

,00 2.560.261,65

8.125,99 2.718.439,98

,00 2.718.439,98

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Alterações de políticas
contabilísticas

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Diferenças de conversão de
demonstrações financeiras

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Realização do excedente de
revalorização de activos fixos
tangíveis

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Excedentes revalorização de
activos fixos (in)tangíveis e
respectivas variações

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Ajustamentos por impostos
diferidos

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

853.420,55

,00

853.420,55

,00

853.420,55

Outras alterações
reconhecidas no capital
próprio

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 1.043.815,50

,00 1.043.815,50

,00 1.043.815,50

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00 1.897.236,05

,00 1.897.236,05

,00 1.897.236,05

Posição no início do período
2013

27
6

ALTERAÇÕES NO
PERÍODO
Primeira adopção do novo
referencial contabilístico

7
RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO
8

10.115,26

RESULTADO EXTENSIVO
9=7+8

10.115,26

10.115,26 1.907.351,31

,00

10.115,26

,00 1.907.351,31
35
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Capital Próprio atribuído aos detentores do capital da empresa-mãe
Descrição

Notas

Capital
realizado

Acções
(quotas)
próprias

OPERAÇÕES COM
DETENTORES DE CAPITAL
NO PERÍODO

Outros
instrumento Prémios de
s
emissão
de capital
próprio

Reservas
legais

Outras
reservas

Ajustament Excedentes
Outras
Resultado
Resultados
os
de
variações no
líquido do
transitados em activos revalorizaçã
capital
período
financeiros
o
próprio

Interesses
minoritários

Total

Total do
Capital
Próprio

Realizações de capital

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Realizações de prémios de
emissão

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Distribuições

,00

,00

,00

,00

406,29

,00

7.719,70

,00

,00

-979.802,53

Entradas para cobertura de
perdas

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Outras operações

-8.125,99 -979.802,53

,00 -979.802,53

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

Subtotal

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

10

,00

,00

,00

,00

406,29

,00

7.719,70

,00

,00

-979.802,53

,00

,00

,00

,00

POSIÇÃO NO FIM DO
PERÍODO 6+7+8+10

100.000,00

,00

,00

,00

5.746,65

,00

52.431,68

,00

,00 3.477.695,17
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ANÁLISE DE RÁCIOS ECONÓMICOS E FINANCEIROS

Mapa Fluxos de Caixa:

RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
N

N-1

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

155.773,83
-292.088,51
-419.324,60

477.685,42
-487.734,55
-204.846,06

Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/pagamentos
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

2.631,21
366.378,80
-186.629,27

-21.360,79
98.413,73
-137.842,25

-311.577,95
0,00
0,00
0,00

-229.315,49
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
436.998,97
0,00
0,00
125.421,02

0,00
0,00
0,00
82.403,91
0,00
0,00
-146.911,58

90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

285.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
-15.041,55
0,00
0,00
0,00
74.958,45

0,00
-19.567,30
0,00
0,00
0,00
265.432,70

13.750,20

-19.321,13

-4.829,10
8.921,10

14.492,03
-4.829,10

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
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)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de capital e de outros intrumentos de capital próprio
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no ínicio do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
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III. Indicadores Económico Financeiros de Análise.
Os indicadores seguidamente apresentados ajudam-nos a atestar a evolução financeira da
Empresa Municipal no decorrer exercício do ano 2013.
Para uma melhor perceção da situação, seguidamente colocam-se para apreciação indicadores
de análise como forma de melhor ilustrar os resultados apurados.
INDICADOR

Indicador de Liquidez
Geral





FORMULA

Capitais Correntes / Exigível
de Curto Prazo

=

2013

=

234%

2012

158%

O Indicador de Liquidez Geral explica a capacidade que a Empresa Municipal tem de fazer face
aos seus compromissos de curto prazo, demonstrando a sua capacidade de dar garantias
claras da sua fidelidade perante os seus credores. Assim sendo, no ano de 2013 a Empresa
Municipal apresenta a capacidade de cumprir os seus compromissos de curto prazo a cerca de
243%. De realçar que os valores apresentados estão superiores aos satisfatórios, cerca de
120%, para o qual contribui decisivamente a rigorosa politica de investimento.
Indicador da Rotação do
Serviços Prestados / Total do

Ativo
Ativo

=

0,46%

7,69%

O Indicador de Rotação do Ativo atinge valores na ordem dos 0,46% no ano de 2013, valor que
nos indicam que o ativo não consegue rodar uma única vez durante ano, ou seja, as prestações
de serviços não conseguem cobrir o ativo.
Fundo de Maneio
Existente



Ativo Corrente –
Passivo Corrente

=

299.997,76 €

-533.215,61 €

O Fundo de Maneio Existente, mede o conjunto de valores submetidos às transformações
cíclicas de curto prazo, que por si só, constituem o elemento mais importante para o estudo do
equilíbrio financeiro.
Verificando os resultados obtidos, apuramos que face à evolução da atividade da empresa e às
características do investimento já realizado, os fluxos gerados pela exploração da atividade
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tornaram-se suficientes para fazer face às suas necessidades. O fundo de maneio existente no
exercício de 2013 apresenta o valor de 299.997,76 €.
Fundo de Maneio
Necessário



Necessidades Cíclicas –
Recursos Cíclicos

=

402.930,40 €

632.900,52 €

O Fundo de Maneio Necessário é o rácio que nos indica qual o montante essencial para a
Empresa Municipal numa situação anómala fazer face aos seus compromissos sem ter de
recorrer a capital alheio.
Seguindo a método de análise, verificamos que o Fundo de Maneio Necessário para o exercício
de 2013 seria de 402.930,40 €.
Fundo de Maneio
Necessidade de Reforço
 Necessário – Fundo de
de Fundo de Maneio
Maneio Existente

=

102.932,64 €

1.166.116,13 €

O Rácio acima discriminado indica-nos quais os valores que são necessários para reforçar o
Fundo de Maneio Existente e atingir-se o Fundo de Maneio Necessário.
Indicador de
Solvabilidade

Capital Próprio /


=

1630,17%

194,02%

Passivo Total

Dá-nos a conhecer o nível de independência perante os credores num prazo superior a 1 ano.
Assim sendo a Empresa Municipal apresenta um nível de solvabilidade no ano de 2013
bastante favorável, na ordem dos 1630,17% superiores aos 120% desejados para este rácio.
Para tal situação contribui significativamente o aumento do montante do Capital Próprio da
Empresa Municipal face ao total do Passivo.
Indicador de Autonomia
Capital Próprio / Ativo

Financeira
Total

=

94,22%

65,99%

Representa a capacidade da empresa de financiar o ativo através dos capitais próprios sem ter
de recorrer a empréstimos. Perante os resultados, verificamos que no ano de 2013 a Empresa
Municipal consegue auto financiar-se em cerca de 94,22%. Assim, neste ano, a Empresa
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Municipal detêm capacidade de auto financiar-se a níveis desejados, que se situam entre os
50% e os 100%.
Capacidade de
Endividamento



Capitais Alheios / Capitais
Próprios

=

5,78%

34,01%

O Indicador Capacidade de Endividamento concede-nos a possibilidade de verificar o nível de
endividamento da Empresa Municipal, ao mesmo tempo que a percentagem de capital alheio
utilizado, para o seu financiamento a médio e longo prazo.
Assim, a Capacidade de Endividamento situa-se nos 5,78 % no ano de 2013. Logo podemos
constatar que a Empresa Municipal no ano de 2013 está a utilizar uma reduzida percentagem
de capitais alheios.
Rácio de Rendibilidade de
Prestações de Serviços



Resultado Liquido /
Serviços Prestados

=

56,42%

2,56%

O Rácio de Rendibilidade dos Serviços Prestados produz-se no elemento fundamental e o mais
importante da rendibilidade da Empresa Municipal, uma vez que é através dos serviços
prestados que se concretiza o lucro. Logo no ano de 2013 temos uma rendibilidade positiva de
56,42%.
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OBSERVAÇÕES AOS MODELOS DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LIGAÇÕES ÀS
NCRF

IDENTIFICAÇÃO
A Lógica – Sociedade Gestora Parque Tecnológico de Moura, E.M. S.A., é uma empresa
municipal, constituída em 25 de Fevereiro de 2008, com o NIPC 508201306.
A entidade encontra-se sediada em Moura, no Parque Tecnológico de Moura, Apart. 87, 7860999 Moura.

1. ESTRUTURA E CONTEÚDO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) do Sistema de Normalização Contabilístico (SNC),
aprovado pelo Decreto-Lei nº158/2012, de 13 de Julho.
Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade da Lógica,
relativamente à sua atividade.
A informação financeira apresentada neste Relatório e Contas e perfeitamente comparável
com a do ano anterior.
As Demonstrações Financeiras apresentadas são as primeiras demonstrações financeiras
anuais de acordo com as NCRF.
Os valores apresentados, salvo indicação em contrário, são expressos em Euros (€).
As principais políticas contabilísticas utilizadas pela Lógica, são as apresentadas abaixo.

2. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA
2.1 - As quantias apresentadas em Caixa e Depósitos Bancários à data de Balanço, encontramse totalmente disponíveis para uso.
2.2 - Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 a decomposição da rubrica de caixa e depósitos
bancários é a seguinte:
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Saldo em Saldo em
31-12-2013 31-12-2012

Rubrica
Caixa
Depósitos à Ordem
Outros Depósitos Bancários

55,39
8.865,71
0,00
8.921,10

7,25
844,30
0,00
851,55

Consolidação Bancária:

Conta nº 40217833421 da C.C.A.M. de Moura.



Saldo contabilístico em 31/12/2013 era de -44,78 Euros
Cheques contabilizados e que até à data não foram movimentados pelo Banco:





Cheque nº 140558
Cheque nº 140559
Cheque nº 140572
Via Verde





Saldo 

1.547,59 €
1.167,57 €
453,78 €
19,85 €
3.144,01 Euros

Conta nº 40234536746 da C.C.A.M. de Moura.


Saldo contabilístico em 31/12/2013 era de 147,65 Euros

Conta nº 0519020306130 da C.G.D. de Moura.


Saldo contabilístico em 31/12/2013 era de 8.742,65 Euros

Conta nº 45409909510 do Millennium BCP.


Saldo contabilístico em 31/12/2013 era de 20,20 Euros

4. POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
4.1 – Investimentos
Os ativos intangíveis encontram-se registados pelo custo de aquisição deduzido das
amortizações acumuladas.
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Os ativos fixos tangíveis estão relevados ao custo de aquisição e de reavaliação decorrente de
diplomas legais, acrescidos de todas as despesas necessárias para a sua utilização, líquidos das
respetivas depreciações acumuladas.
Aquando da sua alienação ou abate, os ganhos ou perdas são determinados pela comparação
da receita obtida com o valor contabilístico, sendo a diferença reconhecida nos resultados
operacionais.
Os custos com a manutenção e reparação que se espera que aumentem a vida útil destes
ativos fixos são capitalizados, sendo os restantes registados como gastos do período em que
ocorrem.
As depreciações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes anuais,
utilizando-se para o efeito as taxas máximas de depreciação constantes no decreto
regulamentar nº25/2012, de 14 de Setembro.
Os investimentos em curso respeitam a investimentos de adição, melhoramento ou
substituição ainda em fase de construção, sendo registados pelo seu valor de aquisição e,
transferidos para as respetivas rubricas de investimentos, após a sua conclusão.
Os investimentos financeiros encontram-se registados ao custo de aquisição.

4.2 – Inventários
Até ao findo do presente ano a empresa nunca possuiu na sua atividade qualquer tipo de
inventário.

4.3 – Especialização dos Exercícios
A informação financeira é preparada no pressuposto do acréscimo, sendo o efeito das
operações e dos acontecimentos reconhecido quando ocorre, independentemente do seu
recebimento ou pagamento. Os Rendimentos/Gastos que sejam de imputar ao período, cujo
valor real não seja conhecido, são estimados.
Nas rubricas de Outros ativos correntes e Outros passivos correntes, são registados os gastos e
os rendimentos imputáveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão
em períodos futuros. Nas rubricas de Diferimentos são registadas as despesas e as receitas que
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já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputadas aos resultados de
cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde.

4.4 – Instrumentos Financeiros
Dívidas de Terceiros
As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal, deduzidas de eventuais perdas
por imparidade, reconhecidas na rubrica de Perdas por imparidade em contas a receber. As
perdas por Imparidade são baseadas numa avaliação da probabilidade de recuperação dos
saldos das contas a receber, antiguidade dos saldos, anulação de dívidas e outros fatores.
Normalmente as dívidas de terceiros não vencem juros.

Empréstimos
Os empréstimos encontram-se registados no passivo, sendo mensurados de acordo com o
método do custo.
Os encargos financeiros com empréstimos obtidos são registados como gasto financeiro de
acordo com o princípio da especialização dos exercícios.

Contas a Pagar a Fornecedores e Outras dívidas a terceiros
As contas a pagar a Fornecedores e Outros são registados pelo método do custo, dado que
incluem na sua generalidade valores a pagar de curto prazo, decorrentes da atividade
operacional da empresa.

Caixa e seus equivalentes
Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores
de caixa e depósitos bancários, normalmente vencíveis a menos de três meses, e que possam
ser imediatamente mobilizáveis com risco de alteração de valor insignificante.

4.5 – Provisões
São constituídas provisões no balanço sempre que exista uma obrigação presente (legal ou
implícita), decorrente de um facto passado, da qual se espera que resulte um pagamento
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futuro. São estimadas quando existe um elevado grau de probabilidade de ocorrência e o seu
montante possa ser fiavelmente estimado.

4.6 – Imposto sobre o Rendimento
O imposto sobre o rendimento corresponde à soma do imposto corrente com o imposto
diferido.
O imposto corrente é apurado com base na taxa de imposto em vigor à data do Balanço.
Os impostos diferidos passivos/ativos respeitam ao reconhecimento de impostos a
pagar/receber

num

período

futuro,

decorrentes

de

diferenças

temporárias

tributáveis/dedutíveis, utilizando-se para o efeito a taxa de imposto que vigora no final do
período em que estas diferenças temporárias serão revertidas.

4.7 – Classificação de Balanço
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data das demonstrações
financeiras são classificados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.

4.8 – Alteração de Politica Contabilística
Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 não foram efetuadas
alterações de políticas contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente
relevantes.

6. ACTIVOS FIXOS INTANGIVEIS
6.1 – Movimentos ocorridos no período:
Activo Bruto
Saldo Inicial
31/12/2012
Projectos de Desenvolvimento

3.617,05

3.617,05

Aumentos

Alienações

0,00
0,00

Transferências e
Abates
0,00
0,00

Saldo Final
31/12/2013
3.617,05
3.617,05

Transferências e
Abates
0,00
0,00

Saldo Final
31/12/2013
3.617,05
3.617,05
0,00

Depreciações Acumuladas
Saldo Inicial
31/12/2012
Projectos de Desenvolvimento

3531,34

Valor Líquido

3.531,34
85,71
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7. ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS
7.1 – Movimentos ocorridos no período:
Activo Bruto
Saldo Inicial
31/12/2012
Terrenos e Recursos Naturais
Edificios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Equipamento Administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em Curso

0,00
2.239.724,25
1.269.274,80
11.532,15
101.955,31
32.020,75
88.013,24
3.742.520,50

4.488,88
179.252,51

37.759,43

17.476,34
1.638,53
218.533,36

1.279,60
5,67
6.788,63

Saldo Final
31/12/2013
0,00
2.244.213,13
1.410.767,88
11.532,15
118.152,05
33.653,61
299.757,97

421.389,62

45.833,33

4.118.076,79

Aumentos

Alienações

Transferências e
Abates

Depreciações Acumuladas

Edificios e Outras Construções
Equipamento Básico
Equipamento de Transporte
Equipamento Administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Valor Líquido

Saldo Inicial
31/12/2012
3.732,87
426.931,36
2.883,04
54.140,50
13.612,85
501.300,62
3.241.219,88

Aumentos
44.913,17
201.902,69
2.883,04
22.609,40
6.347,52
278.655,82

Alienações

Transferências e
Abates
2.052,86
426,49
2.479,35

Saldo Final
31/12/2013
48.646,04
630.886,91
5.766,08
77.176,39
19.960,37
782.435,79
3.335.641,00

A rubrica de "aumentos" inclui as aquisições diretas de 2013, no total de 278.655,82 €.
Os saldos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012, incluídos em Investimentos em Curso
respeitam essencialmente aos seguintes investimentos:

Rubrica
Projecto Sede
Projecto Piscina Amareleja
Edifício sede Lógica
Plano de acção Local para a Energia Sustentável
Projecto de Arquitecura e Especialidades da Casa Ideal
Adiantamento Fornec.Tratamento do Ar- FRIMAIS
Projeto de Aqrquitetura e Especialidades "Casa do Sol"
Arruamentos Parque Tecnológico
Empreitada Limpeza de Terreno
Total dos Investimentos em Curso

Saldo em
Saldo em
31-12-2013
31-12-2012
0,00
0,00
54.743,11
54.743,11
1.200,00
0,00
5.997,00
5.997,00
36.930,00
20.484,50
0,00
6.788,63
40.969,00
0,00
147.555,86
0,00
12.363,00
0,00
299.757,97
88.013,24

10. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
10.1 - Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 a decomposição da rubrica de empréstimos é a
seguinte:
Rubrica
Financiamentos Obtidos / Empréstimos Bancários / C.C.A.M
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31-12-2012

90.000,00

285.000,00

90.000,00

285.000,00
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10.2 - Em 31 de Dezembro de 2013 a Lógica na conta que detinha na instituição bancária
CCAM, constava um saldo credor no valor de 90.000,00 €, sendo este no exercício de 2013
considerado como um financiamento obtido.

15. INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS E CONSOLIDAÇÃO
15.1 - Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 a decomposição da rubrica de investimentos
financeiros é a seguinte:
Rubrica
Participações de Capital:
- Termomoura, Lda.
- Lispolis

31-12-2013

Obrigações e títulos de participação:
- Lispolis
- RELACRE
- ARECBA
- Assoc. PCTE

31-12-2012

2.000,00
2.500,00
4.500,00

2.000,00
2.500,00
4.500,00

2.000,00
250,00
500,00
3.100,00
5.850,00

2.000,00
250,00
500,00
3.100,00
5.850,00

20. RÉDITO
20.1 - Repartição do valor líquido das vendas e das prestações de serviços em 31 de Dezembro
de 2013:

Rubrica
Serviços Prestados

Interno

MERCADOS
Intracumunitário Outros Mercados

17.929,21
17.929,21

0,00

Total

0,00

17.929,21

0,00

17.929,21

Do valor 17.929,21 €, inscrito na rubrica Serviços Prestados, a sua totalidade foi efetuada para
empresas do mercado interno.
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22. CONTABILIZAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DO GOVERNO E DIVULGAÇÃO DE APOIOS DO
GOVERNO
A rubrica Outras Variações do Capital Próprio consiste no financiamento a fundo perdido
“Subsídios ao Investimento AMPER”, que no final do exercício de 2010 foi desreconhecido na
rubrica 27.4.5, e feito o seu reconhecimento 59.3, no comparativo de 2010.
No presente exercício, na continuidade do anterior, foi efetuado o reconhecimento dos
rendimentos afetos aos subsídios ao investimento. Estes rendimentos foram reconhecidos
tendo em conta os equipamentos adquiridos e edificados, com base nas amortizações
acumuladas e na percentagem de subsídio não reembolsável atribuído, no valor global de
178.523,55 €.
Os projetos considerados são:


Laboratório de Investigação Energia Solar – PRODER;



Laboratório de Certificação de modos Fotovoltaicos – PRODER;



Infraestruturas do Parque Tecnológico de Moura, SRTTA- INALENTEJO;



Laboratório de Energias Renováveis, SRTTA- INALENTEJO;



Sistema de aproveitamento Energético integrado de caracter demonstrativo –
INALENTEJO;



Stirling Focus + Storage – INALENTEJO;



Experimenta Energia – INALENTEJO;



Edifício de Emissões Zero – INALENTEJO;



Microgeração em Ambientes Urbanos Sensíveis – INALENTEJO;



Reforço da estrutura de gestão do Parque Tecnológico de Moura – INALENTEJO;



ELVIS – Compete – SI&DT/Copromoção.

Conjuntamente a estes projetos, procedeu-se ao reconhecimento de mais uma percentagem
do subsídio respeitante ao Fundo Social da AMPER, cujo valor se cifou nos 364.180,01 €. Este
reconhecimento tem como base uma percentagem das amortizações dos bens adquiridos com
recurso ao Fundo Social.
Para uma melhor análise no final desde relatório anexam-se elementos que documentam os
dois procedimentos anteriores.
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22.1 – Subsídios à Exploração
Rubrica

31-12-2013

Subsídios à Exploração - QREN

31-12-2012

436.998,97

82.403,91

436.998,97

82.403,91

O valor apresentado na rubrica de subsídios à exploração, têm como base o reconhecimento
do proveito do financiamento à prestação de serviços nos seguintes projetos:

Subsídios à Exploração

2013

Anos Anteriores

Total

×

Fundo Social AMPER

51.041,87 €

€

51.041,87 €

×

ELVIS – Compete – SI&DT/Copromoção

34.400,19 €

52.242,58 €

86.642,77 €

×

Experimenta Energia – INALENTEJO

2.000,00 €

166.035,57 €

168.035,57 €

×

Laboratório de Investigação Energia Solar – PRODER

-

€

1.156,94 €

1.156,94 €

×

Laboratório de Certificação de modos Fotovoltaicos – PRODER

-

€

28.376,82 €

28.376,82 €

×

Reforço da estrutura de gestão do Parque Tecnológico de Moura – INALENTEJO

-

€

99.832,50 €

99.832,50 €

×

Stirling Focus + Storage – INALENTEJO

-

€

1.912,50 €

1.912,50 €

87.442,06 €

349.556,89 €

436.998,97 €

-

A metodologia adotada tem como base o reconhecimento dos rendimentos referente à
percentagem de comparticipação dos serviços efetuados no decorrer da implementação dos
projetos supra.
De realçar que a elevada variação do valor reconhecido dos subsídios à exploração de 2012
para 2013, é suportada por todos os projetos identificados anteriormente, à exceção do
“Fundo Social AMPER”. Estes projetos, apresentam data de conclusão no decorrer do presente
exercício, fato, que conjuntamente com o período de análise e fiscalização dos mesmos por
parte das entidades competentes, obrigaram ao reconhecimento apenas no final do presente
exercício, de todos os subsídios à exploração financiados pelos projetos candidatados ao
INAlentejo, PRODER e Compete.
À semelhança da demonstração dos subsídios ao investimento, também no caso dos subsídios
à exploração, se anexa ao presente relatório elementos que documentam o procedimento
anteriormente explanado.
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24. ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
24.1 -As presentes Demonstrações Financeiras serão submetidas a aprovação pelo Conselho
de Administração da Lógica, no dia 13 de Março de 2014.

24.2 -Até à data referida no ponto anterior, não ocorreram factos significativos que mereçam
destaque.

25. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
25.1 - Apuramento do Imposto do Período:

Resultado Antes de Impostos
Estimativa IRC
Impostos Diferidos
Resultado Liquido do Período
Gastos Não dedutíveis para Efeitos Fiscais:
Rendimentos não tributáveis:
Prejuízos de anos anteriores
Matéria Colectável
IRC Liquidado
Derrama
Tributações Autónomas
Estimativa de Imposto Corrente do período
Retenções na fonte efectuadas por terceiros
Pagamentos por Conta
IRC a Pagar / Recuperar

2013
17.762,58
7.647,32
0,00
10.115,26
2.814,21
0,00
0,00
20.576,79
5.144,19
102,88
2.400,25
7.647,32
0,00
8.517,57
-870,25

2012
21.257,48
13.131,49
0,00
8.125,99
14.606,03
0,00
0,00
35.863,51
6.670,62
537,95
3.627,67
10.836,24
0,00
13.467,45
-2.631,21

25.2 – Impostos diferidos:

Rubrica

Saldo em
31-12-2013

Passivos por impostos diferidos

Saldo em
31-12-2012

0,00

853.420,55

0,00

853.420,55

No presente exercício efetuou-se o desreconhecimento do passivo por impostos diferidos no
valor de 853.420,55 €, com base na informação da CNC, em 15/04/2013 na sequência da
resposta à FAQ 13. Valor que no exercício anterior foi reconhecido com base na taxa de IRC de
25%, dos subsídios ao investimento não reembolsável no valor de 3.413.682,20€.
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27. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
27.1 – Clientes
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 a decomposição da rubrica de clientes é a seguinte:

Rubrica
Clientes conta corrente

Saldo em
31-12-2013

Saldo em
31-12-2012

83.783,26

199.168,28

83.783,26

199.168,28

27.2 - Estado e Outros Entes Públicos e Outras Contas a Receber
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 a decomposição da rubrica de Estado e Outros Entes
Públicos e Outros Devedores Diversos é a seguinte:
Rubrica
Estado e Outros Entes Públicos:
- IVA a recuperar
- Retenções na fonte
- IVA Reembolso pedido
- Pagamento Por Conta
- Pagamento Especial Por Conta

31-12-2013

31-12-2012

35.015,27
0,00
0,00
8.517,57
0,00
43.532,84

24.393,27
0,00
0,00
13.467,45
2.295,25
40.155,97

Outos devedores diversos

371.101,98

612.940,35

Gastos a reconhecer

16.270,68
430.905,50

14.661,05
667.757,37

27.3 - Capital Próprio
O capital social encontra-se integralmente subscrito e realizado, sendo composto por
100.000,00 €.
De acordo com o disposto nos Estatutos da empresa e no Código das Sociedades Comerciais, a
Empresa é obrigada a transferir para a rubrica de reservas legais, incluída na rubrica "Reservas
Legais", no capital próprio, no mínimo, 5% do resultado líquido apurado em cada período até
que esta mesma atinja os 20% do capital social. O restante valor apurado é transferido para a
rubrica de Resultados Transitados.
Movimento na rubrica de "Capital Próprio" no período de 2013:
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Rubrica
Capital Social
Reservas Legais
Resultados Transitados
Outras Variações de Capital Próprio
Resultado Líquido do Período

Saldo Inicial
31/12/2012

Aumentos

100.000,00
5.340,36
44.711,98
2.560.261,65
8.125,99
2.718.439,98

0,00
406,29
7.719,70
1.897.236,05
10.115,26
1.915.477,30

Saldo Final
31/12/2013

Redução
0,00
0,00
0,00
979.802,53
8.125,99
987.928,52

100.000,00
5.746,65
52.431,68
3.477.695,17
10.115,26
3.645.988,76

27.4 – Fornecedores, Estado e Outros Entes Públicos e Outras Dívidas a Terceiros
Em 31 de Dezembro de 2013 e de 2012 a decomposição da rubrica de Fornecedores Estado e
Outros Entes Públicos e Outras Dívidas de Terceiros é a seguinte:

Rubrica
Fornecedores:
- Fornecedores conta corrente
Estado e Outros Entes Públicos:
- Estimativa IRC
- Retenções de Imposto sobre o rendimento efectuadas a terceiros
- Segurança Social a pagar
Accionistas / Sócios:
- Câmara Municipal de Moura
Financiamentos Obtidos:
- C.C.A.M. Guadiana Interior
Outras Contas a Pagar:
- Fornecedores de Investimentos
- Outros credores
Diferimentos:
- Rendimentos a reconhecer

Saldo em
31-12-2013

Saldo em
31-12-2012

64.608,71

94.368,26

7.647,32
5.134,00
9.072,42
21.853,74

13.131,49
4.056,22
5.678,77
22.866,48

7,79

7,79

90.044,78

290.680,65

44.575,34
2.566,52
47.141,86

139.719,30
48,06
139.767,36

0,00

0,00

223.656,88

547.690,54

Nota:
As NCRF que não constam deste relatório não se aplicam à atividade da Empresa Lógica –
Sociedade Gestora Parque Tecnológico de Moura, E.M. S.A., durante o presente exercício.
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BALANCETE
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III. PARECER DO FISCAL ÚNICO
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IV. TRAMITAÇÃO E APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Após aprovação, o presente Relatório e Contas será enviado:


À Câmara Municipal de Moura;



Ao Tribunal de Contas;



À Inspeção Geral de Finanças;

Será ainda:


Enviado a todos os Acionistas;



Disponibilizado na página internet da empresa, no endereço www.logica-em.com;



Publicado no Boletim Municipal da Câmara Municipal de Moura;

Considerando o Resultado Líquido do Exercício de 2013 no valor de 10.115,26 € (dez mil cento
e quinze euros e vente e seis cêntimos), o Conselho de Administração propõe à Assembleia
Geral que o montante, tenha a seguinte aplicação:


Resultados Transitados



Reservas Legais

9.609,50 €
505,76 €

Moura, 13 de Março de 2014.

Técnico Oficial de Contas

__________________________

O Conselho de Administração da Lógica

____________________________
____________________________
____________________________
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