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1. Introdução  

            Envolvente Económica 
 
A nível mundial, a economia apresentou um crescimento face ao período de 2018, com um aumento da 

economia mundial de 2.9 % em 2019 (previsão), crescimento inferior ao registado em 2018. No entanto 

estes valores mascaram desenvolvimentos diferentes para diferentes grupos de países. 

 
Taxas de crescimento anuais da economia para diferentes grupos de países em % 
 

Estimativa Projeção
2018 2019 2020

Global 3,6 2,9 3,3
Economias Desenvolvidas 2,2 1,7 1,6
Estados Unidos 2,9 2,3 2
Zona euro 1,9 1,2 1,3
Japão 0,3 1 0,7
Reino Unido 1,3 1,3 1,4
Economias Emergentes 4,5 3,7 4,4
Rússia 2,3 1,1 1,9
Ásia 6,4 5,6 5,8
Emergentes Europa 3,1 1,8 2,6
Brasil 1,3 1,2 2  

Fonte: FMI 
 
A taxa de inflação global situou-se nos 1.4 % (face à taxa de 2% de 2018) nas economias desenvolvidas e 

5.1% (face a 4.8% registada em 2018) nas economias emergentes.  

 

Em 2019, a taxa de juro a 6 meses nos depósitos em dólares fixou-se em 2.3%, enquanto a taxa de juro 

nos depósitos em euros fixou-se nos -0.4%.  

 

No que se refere à taxa de desemprego, em Novembro de 2018 a taxa da União Europeia fixou-se nos 

6.3% (6.6% em Dezembro de 2018) e da zona Euro em 7.5% (7.9% em Dezembro de 2018).  

 

As previsões de crescimento da economia mundial para o próximo ano apontam para um aumento à taxa 

verificada no ano de 2019 (3.3% em 2020 face aos 2.9% previstos de 2019). 

 

Prevê-se que a taxa de inflação mundial seja de 1.7% em 2020.  
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Para a taxa de juro a um ano na área euro prevê-se para o próximo ano uma manutenção dos valores 

negativos na ordem dos 0.4%, mantendo-se assim as perspectivas de investimento em relação a 2019.  

 
Análise do macro ambiente em Portugal 
 
A economia portuguesa cresceu 2,0% no ano passado, acima da meta do Governo (1,9%), mas abaixo do 

crescimento verificado em 2018 (2,4%). Segundo dados do INE, este abrandamento deve-se à 

desaceleração das exportações de bens e serviços e a um menor contributo do consumo privado. 

Previsão de evolução do PIB em Portugal em % 
 

 

Fonte: FMI 
 
A taxa de inflação global situou-se nos 1.4 % (face à taxa de 2% de 2018) nas economias desenvolvidas e 

5.1% (face a 4.8% registada em 2018) nas economias emergentes. 

Em 2019, a taxa de juro a 6 meses nos depósitos em dólares fixou-se em 2.3%, enquanto a taxa de juro 

nos depósitos em euros fixou-se nos -0.4%. 

No que se refere à taxa de desemprego, em Novembro de 2018 a taxa da União Europeia fixou-se nos 

6.3% (6.6% em Dezembro de 2018) e da zona Euro em 7.5% (7.9% em Dezembro de 2018). 

As previsões de crescimento da economia mundial para o próximo ano apontam para um aumento à taxa 

verificada no ano de 2019 (3.3% em 2020 face aos 2.9% previstos de 2019). 

Prevê-se que a taxa de inflação mundial seja de 1.7% em 2020. 

O abrandamento económico verificado em 2019 foi provocado por uma redução da confiança e do 

consumo das famílias portuguesas. Em 2019 verificou-se uma diminuição nas vendas a retalho e do 

volume de negócios nos serviços e na indústria. Adicionalmente, as exportações cresceram 4,5%, abaixo 

dos 5,3% verificados em 2018. Este crescimento mais moderado deve-se a uma tendência de 

desaceleração das economias externas, com destaque para a Alemanha, o "motor" da economia europeia. 

Apesar do crescimento mais moderado, Portugal manteve um ritmo de crescimento superior à média da 

Europa, acima dos 1,2% registados na Zona Euro e dos 1,4% observados no conjunto da União Europeia. 

A nossa Cooperativa 

O presente relatório e contas, nos termos definidos nos estatutos, da Cooperativa respeita à actividade 

desenvolvida no ano de 2019 pela Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, 

CRL., que tem por objecto: “a divulgação, promoção e desenvolvimento da cultura regional bem como 

promover acções de formação e informação de âmbito social através da Rádio Difusão” e tem actualmente 
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instalações dignas da sua estrutura de trabalho e da sua audiência, na Rua Antero de Quental, S/N, em 

Macedo de Cavaleiros.  

Para o cumprimento dos desafios constantes que diariamente se deparam à Cooperativa tem uma 

estrutura/quadro de recursos humanos, que se manteve em 5 colaboradores, contando ainda com os 

corpos sociais, um total de 13 dirigentes não remunerados distribuídos pelos diversos órgãos e de acordo 

com a seguinte estrutura orgânica: 

 

Assembleia Geral: É o órgão supremo da Cooperativa a quem compete o poder de deliberar sobre as 

questões mais relevantes da Cooperativa, sendo ela integrada por todos os associados no pleno gozo dos 

seus direitos, o que lhe confere uma representatividade democrática e, por essa via, a participação dos 

associados nas decisões da Cooperativa. Reúne ordinariamente, duas vezes por ano, uma para apreciar e 

votar o balanço, o relatório e as contas do ano anterior, bem como o parecer do Conselho Fiscal e outra 

para apreciar e votar o Orçamento e o Plano de Actividades para o ano seguinte. 

No ano de 2019, reuniu ordinariamente no dia 29 de Março para apreciação e votação do relatório de 

contas do ano anterior e no dia 4 de Outubro, para aprovação do Plano de Actividades. 

 
Composição da Mesa da Assembleia Geral: 

 Francisco José Correia – presidente (Cooperante nº 14) 

 Aida de Jesus Pereira – vice-presidente (Cooperante nº 225) 

 Artur da Cruz Barrios – secretário (Cooperante nº 6) 

 

Conselho Fiscal: É o órgão de controlo e fiscalização da Cooperativa, competindo-lhe as funções 

definidas nos estatutos, sendo-lhe essencialmente atribuídos o papel de fiscalização do cumprimento das 

metas definidas no Plano de Actividades e elabora o relatório e parecer sobre as contas da direcção. 

Em 2019, para além das funções descritas, elaborou e apresentou, nos termos estatutários, à Assembleia 

Geral, o seu relatório/parecer sobre o relatório e contas apresentado pelo Direcção, e pronunciou-se sobre 

o plano de actividades e orçamento, aquando da sua análise e discussão na assembleia geral. 

 

Tem a composição seguinte: 

 António Albino Choupina Pires – presidente (Cooperante nº 68) 

 José Alberto Gonçalves Rocha – vice-presidente (Cooperante nº 143) 

 Joaquim Manuel Gonçalves Paradela – relator (Cooperante nº 256) 
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Direcção: É o órgão executivo da Cooperativa, competindo-lhe organizar e dirigir a actividade corrente da 

Cooperativa, tem poderes para contratar os colaboradores e tomar decisões de acordo com o plano de 

actividades. Tem poderes de representação da Cooperativa quando tal for necessário. 

 

Tem a seguinte composição: 

 Joaquim Manuel dos Santos – presidente (Cooperante nº 237); 

 Luís Augusto Fidalgo Neves – vice-presidente (Cooperante nº 170); 

 Nestor Ochoa – vice-presidente (Cooperante nº 7); 

 Maria da Conceição Gemelgo Baptista  – Tesoureiro (nº81); 

 Edgar Manuel Fragoso – secretário (Cooperante nº 174); 

 

            É assim chegado o momento de mais uma vez, nos apresentarmos perante vós, para dar conta 

das actividades desenvolvidas, dos respectivos rendimentos e gastos incorridos, bem como aquilatar do 

cumprimento de matas e objectivos no que diz respeito à actividade da Cooperativa no decurso do ano de 

2019.  

O grau de execução do plano de actividades e consequentemente o resultado de exploração do 

exercício de 2019 foi possível conseguir algum equilíbrio, em função da assinatura de um contrato de 

prestação de serviços com a Autarquia de Macedo de Cavaleiros. Esta ténue estabilidade obriga a uma 

gestão financeira de crise, dado que nos vimos privados da receita do ano anterior e tivemos de ter uma 

atitude prudente e responsável de não despedir, embora com alguma privação/desfasamento dos 

rendimentos do nosso principal activo da Cooperativa que são os seus recursos humanos.  

Desta forma e após uma travagem brusca do orçamentado ao nível dos gastos, nomeadamente ao 

nível dos fornecimentos e serviços extemos, em consonância com os rendimentos e também relativamente 

ao ano anterior, que se consubstanciou num resultado equilibrado, mas fortemente penalizador para o 

normal funcionamento da Cooperativa, no entanto queremos agradecer ao nosso pessoal, fornecedores e 

clientes pelo empenho e compreensão demonstrada perante uma adversidade desta dimensão.  

Foi com este espírito de contenção e dificuldade, que a Cooperativa foi gerida em 2019, embora 

sempre conscientes do impacto que esta situação produziu junto da comunidade e dos ouvintes da Rádio 

Onda Livre. 

 

2. Factos mais relevantes ocorridos em 2019 

 
Perante períodos difíceis ao nível financeiro, o corrente ano de 2019, continuou a ser de gestão corrente e 

de crise com prioridade absoluta para os gastos com pessoal e gastos essenciais para sobreviver. O 
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investimento que permitiria dotar a Cooperativa dos meios, equipamentos e instalações capazes de dar 

maior força ao projecto da Onda Livre TV, continua a ser o mais penalizado. 

Quanto á programação e actividades da Rádio tiveram o seu curso diário e normal, sendo de salientar o 

crescimento para novas temáticas e geografias, nomeadamente para a zonas onde a cobertura o 

permitem e sempre acompanhado da Onda Livre TV. 

 

2.1  Grelha de Programação 2019/20 

Segunda a Sexta 
HORAS PROGRAMAS 
6h30 Oração da Manhã 
7h Informativo Regional 
7h15 – 9h Programa Despertar 
 
9h – 12h 
 

 
Manhã Informativa 

 
 

9h05  Síntese Informativa nacional 
9h15  Sentido das Palavras 
9h30  Revista de Imprensa 
9h45  Previsão dos Signos 
10h   Informativo Regional 
10h-11h  Destaques do dia 
11h05  Síntese informativa regional 
11h30  Sugestões de Almoço 
11h45  Minuto do Associado 
12h30 CIR 
13H Discos Pedidos 
14h Planeta Alegria 
15h Notícias TSF 
15h30 Sentido das Palavras 
16h Parodiantes 
17h Informativo Regional 
17h45 Minuto do Associado 
17h15 – 18h Espaço Musical 
18h - 18h30 Hora do Fado 
18h30 CIR 
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19h Discos Pedidos 
22h Parodiantes 
00h Hora do Jazz 
1h30 Sentido das Palavras 

 
 

Sábados 
HORAS PROGRAMAS 
6h30  Oração da Manhã 
7h  Informação Regional (resumo da semana) 
9h15  Sentido das Palavras 
10h  Semanário da CIR 
11h45  Minuto do Associado 
13h Discos Pedidos 
15h30  Sentido das Palavras 
17h  Informativo Regional (resumo da semana) 
17h45  Minuto do Associado 
18h  Relatos jogos GDM (quando são em casa) 
19h  Discos Pedidos 
1h30  Sentido das Palavras 

 

                                             Domingo 
 

HORAS PROGRAMAS 
6h30  Oração da Manhã 
7h  Informação Regional (resumo da semana) 
9h15  Sentido das Palavras 
10h  Informativo Regional (resumo da semana) 
11h45  Minuto do Associado 
13h  Discos Pedidos 
17h  Informativo Regional (resumo da semana) 
15h  Relatos jogos Atlético (quando são em casa) 
15h30  Sentido das Palavras 
17h45  Minuto do Associado 
19h  Discos Pedidos 
22h – 00h  Filhos da Noite 
1h30  Sentido das Palavras 
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  - Actividades mais marcantes da Rádio Onda Livre, ao longo do ano 2019 

- Feira da Caça, com directos diários. 

- Feira dos produtos da Terra Arcas, com reportagem. 

- Entrudo chocalheiro com directos de Podence e durante o desfile na cidade de Macedo de 
Cavaleiros. 

- Ida com os caretos a França, reportagem em vídeo. 

- Feiras e Festas Vilarandelo (Carnaval). 

- ida com os caretos de Podence na TAP Lisboa. 

- Matança do Porco no Romeu, reportagem em vídeo. 

- Festival do Rancho em Mirandela, reportagem em vídeo. 

- Feira do Folar, Vilarinho de Agrochão com reportagem. 

- Feira do Folar Valpaços, directos e reportagem em vídeo. 

- Aniversário Clube Caça e Pesca, com reportagem em vídeo. 

- Festa da Cereja em Alfândega da Fé, directos e reportagem em vídeo 

- Feira e Festa da Montanha em Sambade, reportagem em vídeo. 

- Feiras e Festas Bornes (Cereja). 

- Feiras e Festas Lamas (Cereja). 

- Encontro nos Cerejais, transmissão da missa e directos. 

-Feiras e festas Torre de Moncorvo festival das migas e do peixe do rio, directos e vídeo 

- Festa e Feira de S. Pedro (acompanhamento com directos diários e participação das festas e feira 
de S. Pedro, com promoção de dois dias de animação com vários artistas da terra e de renome 
nacional). 

- Festival dos Vinhos Foz Coa, directos e reportagem em vídeo. 

- Gorazes Mogadouro, directos e reportagem em vídeo. 

- 10º Aniversário dos Minhotos Marotos em Guimarães, reportagem em vídeo. 

- Feira Franca Porca de Murça, directos e reportagem em vídeo. 

- Som de rua no mês de Julho.         

- Grandiosa festa da Rádio Onda Livre que contou com a participação de vários artistas. 

- Festa de Sto. Ambrósio transmissão da missa. 

- Feira da Castanha em Carrazedo de Montenegro. 

- Festa de grijó, transmissão da missa. 

- Som de Rua (Natal). 

 - Divulgação da Agenda Cultural da Autarquia. 
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3. Contas do Exercício de 2019 

 

3.1 Introdução 

Dando cumprimento aos estatutos da Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, 

CRL, vimos pelo presente apresentar as contas relativas ao ano de 2019. 

 

3.2 Rendimentos 

        O total de Rendimentos da Cooperativa, no ano de 2019 foi de 91.994.01 euros, enquanto no ano de 

2018, havia sido, de 67.434,98 euros, ou seja mais de cerca de 26,70%, com a distribuição que se pode 

comprovar pelo quadro. 

 

Rubricas 2019 % Prov. 2018 % Prov. Variação Variação
1 - Prestaçoes serviços-Vendas 75 926,27 € 82,53% 57 808,25 € 85,72% 18 118,02 € 23,86%
2 - Subsídios entidades publicas 0,00 € 0,00% 5 043,83 € 7,48% -5 043,83 € #DIV/0!
3 - Rendim.suplementares-donativos 11 408,08 € 12,40% 0,00 € 0,00% 11 408,08 € 100,00%
4 - Outros rendimentos 4 659,66 € 5,07% 4 582,90 € 6,80% 76,76 € 1,65%

Total Proveitos 91 994,01 € 1 67 434,98 1 24 559,03 € 26,70%  
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Real Orçamento Valor Real
2018 2019 31-12-2019

Prestaçoes Serviços 57 808,25 €       85 842,76 €          75 926,27 €       9 916,49 €-      -12%

Prestaçoes de Serviços - vendas 57 808,25 €       85 842,76 €          75 926,27 €       9 916,49 €-      -12%

Subsidios á exploração 5 043,83 €         -  €                      -  €                   -  €                #DIV/0!

Entidades publicas 5 043,83 €         -  €                      -  €                   -  €                #DIV/0!

Outros rendimnetos 4 582,90 €         -  €                      16 067,74 €       11 384,08 €    #DIV/0!

Rendimentos suplementares 3 907,90 €         -  €                      11 384,08 €       11 384,08 €    #DIV/0!
Outros-Correçoes anos anteriores 675,00 €             -  €                      4 683,66 €         4 683,66 €      

Total Rendimentos 67 434,98 €       85 842,76 €          91 994,01 €       1 467,59 €      2%

RENDIMENTOS Desvio Valor Desvio %

 

 

 

Como se pode observar no quadro acima, as prestações de serviços em 2019 situaram-se abaixo da 

previsão orçamental em cerca de 12%., sendo que os rendimentos suplementares se situaram acima do 

previsto. Na globalidade, os rendimentos de 2019 ficaram 2% acima do previsto (PAO 2019). 
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Gastos 

O total de gastos no ano de 2019 foi de 91.006,49 euros, ou seja mais 6.867,12 que no ano anterior 

representando um aumento de 8,16% em relação ao ano anterior, sendo de mais de 18% nos gastos com 

pessoal, e nos fornecimentos e serviços externos houve um a diminuição na ordem dos 17%, como se 

pode comprovar pelo quadro: 

Gastos 2019 % Prov. 2018 % Prov. Variação Variação
1 - Fornc. e Serv. Ext.-CMVMC 15 614,64 € 17,16% 18 931,96 € 22,50% -3 317,32 € -17,52%
2 - Gastos com pessoal 67 010,96 € 73,63% 56 847,41 € 67,56% 10 163,55 € 17,88%
3 - Depreciaçoes 7 063,45 € 7,76% 6 474,45 € 7,69% 589,00 € 9,10%
4 - Impostos 606,73 € 0,67% 146,13 € 0,17% 460,60 € 315,20%
5 - Quotizaçoes 564,00 € 0,62% 564,00 € 0,67% 0,00 € 0,00%
6 - Outros-CORREÇOES 103,89 € 0,11% 1 172,24 € 1,39% -1 068,35 € -91,14%
7 - Juros 42,82 € 0,05% 3,18 € 0,00% 39,64 € 0,00%
8 - Outros gastos 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

Total Gastos 91 006,49 € 100% 84 139,37 € 100,00% 6 867,12 € 8,16%  
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Real Orçamento Valor Real
2018 2019 31-12-2019

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 18 931,96 €      33 789,66 €        15 614,64 €    18 175,03 €-     -54%

Serviços especializados 5 485,81 €        11 086,43 €        3 613,11 €       7 473,32 €-       -67%
Materiais 1 480,67 €        1 105,32 €          317,56 €          787,76 €-          -71%
Energia e Fluidos 948,56 €            1 181,29 €          2 443,95 €       1 262,66 €       107%
Deslocaçoes , Estadas e transportes 812,23 €            1 830,94 €          2 639,33 €       808,39 €          44%
Serviços diversos 10 204,69 €      18 585,69 €        6 600,69 €       11 985,00 €-     -64%

GASTOS COM PESSOAL 56 847,41 €      57 790,65 €        67 010,96 €    9 220,31 €       16%

Remuneraçoes 48 283,29 €      47 835,87 €        57 730,27 €    9 894,40 €       21%
Encargos c/remuneraçoes 7 848,17 €        9 107,70 €          8 437,81 €       669,89 €-          -7%
Seguros acidentes trabalho 565,95 €            683,74 €             640,34 €          43,40 €-             -6%
Outros gastos c/pessoal 150,00 €            163,34 €             202,54 €          39,20 €             

GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇAO 6 474,45 €        6 296,85 €          7 063,45 €       766,60 €          12%

Activos fixos tangiveis 6 474,45 €        6 296,85 €          7 063,45 €       766,60 €          12%

OUTROS GASTOS E PERDAS 1 882,37 €        1 709,50 €          1 274,62 €       434,88 €-          -25%

Impostos 146,13 €            407,50 €             606,73 €          199,23 €          49%
Outros 1 736,24 €        1 302,00 €          667,89 €          634,11 €-          -49%

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 3,18 €                10,00 €                42,82 €            32,82 €             328%

Juros 3,18 €                10,00 €                42,82 €            32,82 €             328%

Total Gastos e Perdas 84 139,37 €      99 596,64 €        91 006,49 €    8 590,18 €-       -8,62%

GASTOS Desvio Valor Desvio %

 

Como se pode observar no quadro acima, os Fornecimentos e Serviços Externos, em 2019, situaram-se 

abaixo da previsão orçamental em cerca de -54%. De destacar a subida, face ao previsto, nos serviços 

energia e fluidos, em virtude de termos assumido mais este encargo, quando anteriormente era suportado 

pela autarquia. 

Os Gastos com o Pessoal sofreram um aumento de -16% face ao previsto, muito em virtude das 

responsabilidades assumidas ao com os nossos recursos humanos 

Os Outros Gastos e Perdas situaram-se – 25% abaixo do previsto, o que têm algum relevo no total dos 

Gastos. 

As depreciações situaram-se 12%, acima do previsto. 

Na globalidade, o total dos Gastos está equilibrado, face ao contexto de crise pois só houve uma variação 

negativa em cerca de 8,62% em relação ao previsto/orçamentado. 
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3.3 Resultado  

  A situação económica da Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, 

CRL, no exercício de 2019, foi equilibrada, entre rendimentos/custos reflectindo a boa gestão  ao longo do 

ano de 2019.  

  O resultado depois de impostos do exercício apresenta-se positivo, no montante de 699,93 

(seiscentos e noventa e nove euros e noventa e três cêntimos). 

A Cooperativa desta forma e após um forte abalo na sua sustentabilidade, essencialmente pela falha de 

uma das fontes geradora de rendimentos, quer ao nível das Prestações de Serviços e subsídios à 

exploração, demonstra que com muito pouco e essencialmente à custa do seus serviços, consegue ter um 

resultado positivo e equilibrado.  

 

Real Orçamento Valor Real
2018 2019 31-12-2019

Rendimentos 67 434,98 €           85 842,76 €          91 994,01 €              1 467,59 €       2%

Gastos 84 139,37 €           99 596,64 €          91 006,49 €              8 590,18 €-       -9%

Resultados antes impostos 16 704,39 €-           13 753,88 €-          987,52 €                   14 741,40 €     107%

Desvio Valor Desvio %

 
 

3.4 Análise da situação financeira 

Do que acima deixamos expresso e face à conjuntura vivida durante o ano de 2019, conseguimos 

manter dentro dos padrões normais a nossa posição financeira, embora sem recurso a financiamentos 

externos e com algumas dívidas a fornecedores, Autoridade Tributária e Segurança Social), conforme 

declarações em anexo.  

A direcção da Cooperativa continua a apresentar preocupação, para além dos atrasos no 

recebimento de clientes, embora com melhorias mas os riscos continuam a ser reais e rapidamente se 

transformam numa situação de dificuldades de tesouraria. Pese embora tem havido uma melhoria no 

prazo de recebimento de em média 112 dias, em 2018, para cerca de 97 dias, ou seja o prazo médio de 

recebimento continua acima de três meses. Já o prazo médio de pagamento se degradou ainda mais ao 

passar de um prazo médio de 60 dias para um prazo superior ao dobro, ou seja de 124 dias. 
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3.5 Investimentos 

            No ano de 2019, o investimento efectuado ao nível de equipamento de carga e transporte, em que 

foi reparada uma viatura que havia sido dada por um associado, com recurso naturalmente à contrapartida 

de troca de serviços. 
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3.6 Demonstração de Resultados 

 

2019 2018

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 75 926,27 57 808,25

Subsídios à exploração 5 043,83

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos (15 614,64) (18 931,96)

Gastos com o pessoal (67 010,96) (56 847,41)

Imparidade (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Outros rendimentos 16 067,74 4 582,90

Outros gastos (1 317,44) (1 885,55)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 8 050,97 (10 229,94)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (7 063,45) (6 474,45)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 987,52 (16 704,39)

Gasto de financiamento (líquidos)

Resultado antes de impostos 987,52 (16 704,39)

Imposto sobre o rendimento do período (287,59) (103,89)

Resultado líquido do período 699,93 (16 808,28)

RUBRICAS
PERÍODOS

NOTAS
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   3.7 Balanço 

 

2019 2018

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativos fixos tangíveis 25 778,62 30 153,54

Ativos intangíveis

Investimentos Financeiros 654,21 448,05

Créditos e outros ativos não correntes

26 432,83 30 601,59

Ativo corrente:

Inventários

Clientes 20 096,05 17 712,22

Estado e outros entes públicos 1 729,22 1 937,00

Capital subscrito e não realizado

Diferimentos 150,25 265,67

Outros ativos correntes

Caixa e depósitos bancários 4 271,00 1 185,98

26 246,52 21 100,87

                   Total do Ativo 52 679,35 51 702,46

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Capital subscrito 2 968,33 2 968,33

Outros instrumentos de capital próprio

Reservas 45 462,67 45 462,67

Resultados transitados (21 655,34) (4 847,06)

Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período 699,93 (16 808,28)

   Total do capital próprio 27 475,59 26 775,66

Passivo

Passivo não corrente:

Provisões

Financiamentos obtidos 9 740,36

Outras dívidas a pagar

9 740,36

Passivo corrente:

Fornecedores 5 307,27 3 176,45

Estado e outros entes públicos 7 726,48 5 588,35

Financiamentos obtidos

Diferimentos

Outros passivos correntes 12 170,01 6 421,64

25 203,76 15 186,44

  Total do passivo 25 203,76 24 926,80

Total do Capital Próprio e do Passivo 52 679,35 51 702,46

EXERCÍCIOS
RUBRICAS NOTAS
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1. Considerações Finais 

 O nosso relato como bem sendo timbre desta gestão procurou transcrever com a minúcia exigida à 

nossa actividade e as soluções que, em nosso entender melhor se adequaram às situações com que nos 

deparamos no dia-a-dia, da Cooperativa. 

Continuamos conscientes de que se houver mais e melhor ajuda das Instituições que cooperam 

connosco ao nível financeiro, técnico e logístico, conseguiremos outros resultados e acima de tudo 

permitiria retomar o investimento em equipamentos tecnológicos essências ao funcionamento da 

Cooperativa, no entanto e porque os problemas estão ultrapassados endereçamos os nossos 

agradecimentos e desejo de fortalecer um relacionamento institucional mais intenso e profícuo. 

Não pode a Direcção terminar sem uma palavra de agradecimento: 

 Aos Órgãos sociais da Cooperativa e Cooperantes; 

 Ao I.E.F.P e outros organismos do Estado; 

 A todos os funcionários e colaboradores pelo seu esforço e inegável dedicação; 

 Aos Macedenses pelo apoio que nos prestam quando solicitado. 

 

 

2. Acontecimentos após a data do balanço 

Após o encerramento de contas, a sociedade em geral foi confrontada com um problema de saúde pública 

mundial, denominado COVID-19, com impactos completamente desconhecidos, seja na sociedade em 

geral e seja nas Empresas.  

As medidas de contenção decretadas levaram ao encerramento de grande parte dos nossos clientes o que 

implicou a redução de trabalho da Cooperativa e a passagem de todos os seus colaboradores para o 

regime de Lay – off, com redução de horário a metade para todos os trabalhadores, em virtude da crise 

empresarial que conduziu à quebra abrupta e acentuada de 41 % da facturação no período de 30 dias 

compreendido entre (01/04/2020 e 30/04/2020), com referência à média dos dois meses anteriores (29-01-

2020 a 31-03-2020). 

Nesta conformidade, a empresa acumulou uma perda significativa de prestação de serviços nos primeiros 

quatro meses de 2020, superior a 40%, que dificilmente será recuperável face à não realização de 

eventos, festas (S. Pedro) e a contenção existente do funcionamento dos nossos clientes, diminuídos em 

cerca de metade da sua capacidade normal de trabalho, dado que as medidas passam a estar focadas em 

mitigar os seus efeitos na sociedade e no sistema de saúde. 

A Direcção da Cooperativa acredita que com toda a dedicação e espírito de equipa que estão a ser 

demonstrados pelos seus colaboradores iremos ultrapassar juntos este enorme desafio. 
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3. Proposta 

Nos termos do exposto, a Direcção da Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre 

Macedense, CRL, propõe à Assembleia-geral o seguinte: 

1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício de 2019; 

2. Que os resultados positivos obtidos no ano de 2019, no montante de (seiscentos e noventa e nove 

e noventa e três cêntimos),sejam levados a resultados transitados para cobertura de prejuízos; 

3. Que seja aprovado um voto de louvor a todos os colaboradores internos e externos da Cooperativa 

de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, CRL, sem os quais a gestão relatada 

dificilmente seria conseguida, bem como a todas as entidades que, de qualquer forma, se 

relacionaram com a Cooperativa no exercício objecto de relato. 

 

Macedo de Cavaleiros, 8 de junho de 2020 

 

A Direcção:   

Joaquim Manuel dos Santos – presidente (nº237); 

 

Luís Augusto Fidalgo Neves – vice-presidente (nº170); 

 

Nestor Ochoa – vice-presidente (nº7); 

 

Maria da Conceição Gemelgo Baptista  – Tesoureiro (nº81); 

 

Edgar Manuel Fragoso – secretário (nº174). 
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4. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas da Direcção. 

Nos termos estatutários efectuámos a fiscalização regular da actividade da Cooperativa de Informação 

e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, CRL e examinámos o Relatório de Actividades e Contas 

apresentadas pela Direcção, que descreve com clareza e detalhe os factos mais significativos ocorridos ao 

longo do ano de 2019 e compreende as demonstrações financeiras anexas da Cooperativa de Informação 

e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, CRL, as quais incluem o Balanço em 31 de Dezembro de 2019, 

que evidencia um total de balanço em termos de Activo, de 52.679,35 euros e um total de Capital Próprio 

de 27.475,59 euros, a Demonstração dos Resultados do exercício findo naquela data apresenta um 

resultado liquido positivo de 699,93 (seiscentos e noventa e nove euros e noventa e três cêntimos). Como 

é referido no relatório e contas, o Conselho Fiscal sublinha que houve uma boa execução orçamental a 

nível dos rendimentos e dos gastos. 

       Porque entendemos que a fiscalização efectuada proporciona uma base aceitável para expressão do 

nosso parecer sobre o Relatório e Contas a as demonstrações financeiras, emitimos o seguinte: 

Parecer 

Somos de parecer que o Relatório e Contas da Direcção e as demonstrações financeiras referidas 

apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição 

financeira do Cooperativa de Informação e Cultura de Macedo de Cavaleiros – Rádio Onda livre 

Macedense, CRL, em 31 de Dezembro de 2019 e o resultado das suas operações no exercício findo 

naquela data, e satisfazem os preceitos legais e contabilísticos geralmente aceites. 

 

 Macedo de Cavaleiros, 8 de Junho de 2020. 

 

O Conselho Fiscal: 

 António Albino Choupina Pires – presidente (nº68) 

 

 José Alberto Gonçalves Rocha – vice-presidente (Cooperante nº 143) 

 
 

 Joaquim Manuel Gonçalves Paradela – relator (Cooperante nº 256) 

  

  

 

 

 

 


