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Nos termos e para o efeito do disposto na Lei nº 23/2006, de 23 de Junho, vem
a Direção da ASSOCIAÇÃO ASTERISCOS submeter à apreciação da
Assembleia Geral o Relatório de Gestão e as contas do exercício fiscal
terminado a 31 de Dezembro de 2021.

NOTA INTRODUTÓRIA

Durante o exercício em análise a ASTERISCOS apresentou menor atividade,
pese embora a sua participação nalguns projetos relevantes no âmbito do seu
objeto social, tendo obtido um Resultado Líquido positivo no montante de
€1.391,93.

1. FACTOS RELEVANTES

Os Resultados Líquidos de 2021 apresentaram-se positivos e resultaram de
prestação de serviços no âmbito da sua atividade e ainda da adesão dos 95
associados e donativos recebidos, tendo as quotas mantido o seu valor anual
médio, €12. Não foram cobradas quotizações no ano em apreço, apoiando os
associados num ano com diversos desafios pessoais e profissionais.

Para a formação dos resultados contribuíram apoios da Câmara Municipal de
Leiria, via PRO LEIRIA (para Danças de Segunda e Boardgamers de Leiria),
Apoio ao Campeonato Nacional de Jujitsu e REATIVAR DESPORTO do IPDJ.
Restante rendimento decorrente de quotas e AEC’s e alguns Donativos.

Do lado dos gastos, destaque para os FSE, material de desgaste rápido
(Jogos), estantes e outros, relativos a atividades e eventos desenvolvidos ao
longo do ano, bem como material publicitário.

A rentabilidade do exercício de 2021 foi de 305%.

A nível de estrutura financeira, destaque para a Autonomia Financeira de 64%
de uma Liquidez Geral de 2,76.

O saldo de Outros Devedores apresenta um valor de €6.000, relativo ao
pagamento por parte da Câmara Municipal de Leiria (PRO LEIRIA).

Desde a data do termo do exercício e até ao momento não ocorreram
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quaisquer factos relevantes que, de qualquer forma, influem na situação
apresentada.

Não existem dívidas ao Estado em mora.

O saldo bancário apresentava um saldo positivo de €5.074,70.

2. EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE

Durante o ano em análise, a ASTERISCOS manteve uma atividade reduzida
mas em crescimento face às condicionantes da pandemia causada pela
doença COVID 19. Não obstante, revelou-se uma oportunidade de inovar para
resolver os novos desafios que o afastamento social colocou a esta associação
cujo objetivo primodial é precisamente promover o contacto interpessoal
presencial.

Os nossos associados puderam experimentar com coisas novas como sessões
de esclarecimento online, sessões de poemas online e também programas de
ciência online. As novas contingências geraram assim novas oportunidades de
crescimento que permitiram aos seus associados e voluntários, reforçar as
suas competências de gestão e liderança de projetos, bem como de
competências específicas relacionadas com as atividades inerentes aos
projetos que desenvolvem, permitindo manter motivações. Verificou-se um
esforço de investimento para permitir um crescimento relevante nos próximos
anos no sector do Empreendedorismo Social e Inovação.

2021 foi assim um ano de resiliência da Associação Asteriscos.

Neste ano a ASTERISCOS reforçou o seu número de Associados por via dos
alunos Lobos de Leiria, embora se tenha percecionado algum afastamento por
parte de alguns associados face à menor atividade presencial de projetos.,
tendência essa que a Direção tem por objetivo inverter em 2022.

Os principais pontos de destaque vão para:

1. Atividades realizadas e impacto
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Atividades realizadas
● 20 eventos semanais de jogos de tabuleiro (sexta-feira)

● Venda de jogos para financiamento da associação

● Venda de t-shirts para financiamento da associação

● AECS no João de Deus

● Participação em conferências, worshops e atividades semelhantes.

● Comunicados com os media tradicionais e atividades próprias nas redes
sociais digitais dos Boardgamers de Leiria

Impacto
● Mais de uma centena de utilizadores regulares e pontuais

● Relacionamento com várias entidades: associações, empresas e
autarquias locais

● Construção de ludoteca comunitária com mais de uma centena e meia
de jogos.

Área geográfica:
● Região de Leiria

Recursos utilizados (financeiros, recursos humanos, outros):

● Voluntários

● Donativos recolhidos no bar

● Fundos recolhidos em atividades pagas com jogos

● Venda de jogos e de t-shirts
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Atividades realizadas
● 15 eventos via zoom

● Realização de uma Despedida de Solteira

Impacto
● Cerca de 7 pessoas a participar de forma regular

● Cerca de uma dezena de pessoas a participar esporadicamente

Área geográfica:
● Principalmente Leiria

Recursos utilizados (financeiros, recursos humanos, outros):
● Voluntários

● Utilização da sede da Associação

● Apoio da CML para utilização de espaço no Mercado Santana

● Coluna de som da Asteriscos
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Atividades realizadas
- projeto em standby devido às restrições pandêmicas.
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Atividades realizadas
● Fundação do Clube – Judo, Ju-Jitsu e Defesa Pessoal

● Filiação na Federação Portuguesa de Judo

● Filiação na Federação de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal

● Aulas Judo

● Aulas Ju-Jitsu

● Aulas Ju-Jitsu Brasileiro

● Aulas de Defesa Pessoal Feminina

● Demonstração Desporto a convite pela CML - 11/12/2021

● Workshop Defesa Pessoal Feminina em colaboração com a Federação
Portuguesa de Ju-Jitsu e Disciplinas Associadas de Portugal
assinalando dia do Combate á Violência sobre as Mulheres

● Campeonato Regional de Ju-Jitsu

● Desde 05 agosto 118 aulas na sala da sede e na sala do estádio entr
aulas de Judo para crianças, Defesa Pessoal Feminina, Ju-Jitsu e BJJ)

Impacto
● Cerca de 1.500 pessoas

● Participantes nas aulas: 110

● Angariação direta de 3 associados Asteriscos / FPJ

Área geográfica:
● Leiria

Recursos utilizados (financeiros, recursos humanos, outros):
● Voluntários

● Materiais

● Publicidade

Associação Asteriscos à Solta         |            NIPC: 514 685 026        |    EMAIL: geral@asteriscos.org



8

QUADRO SOCIAL

Atividades realizadas
● Renovação da Acreditação na Plataforma Portugal Voluntário

● Candidaturas ao PRO LEIRIA para ano 2022

Impacto
● Na equipa, potenciando competências de gestão de projeto e

elaboração de candidaturas a programas de apoio

● Nos membros e associados, criando espírito de grupo e reforçando
sentido de pertença, mesmo em tempos de pandemia

Área geográfica:
● Âmbito local

Recursos utilizados (financeiros, recursos humanos, outros):
● 5 Recursos Humanos (voluntários)
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4. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

A Direção, propõe que o saldo positivo da conta RESULTADO LÍQUIDO DO
PERÍODO, no total de €1391.93, transite para o exercício seguinte na rubrica
Resultados Transitados.

5. PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conforme relatório do Conselho Fiscal, o Relatório e Contas da Direção
apresenta de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos, a posição
financeira da Associação em 31 de Dezembro de 2021.

Assim, é entendimento deste órgão que a Assembleia Geral, aprove o Relatório
e Contas da Direção, bem como a Proposta de Aplicação de Resultados.

A Direção

______________________________________________
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 

Relatório e Contas de 2021 

 

1. Nos termos do número 2 do artigo 7º dos Estatutos da ASTERISCOS, compete ao Conselho 
Fiscal dar parecer sobre o relatório e contas apresentadas pela Direção relativamente a cada 
exercício.  

2. Em 30 de Maio 2022, a Direção apresentou ao Conselho Fiscal, para emissão de parecer, o 
relatório de atividades e as contas respeitantes ao exercício de 2021.  

3. O Conselho Fiscal, acompanhou a atividade da Associação durante o exercício em apreço, quer 
através das informações e esclarecimentos recebidos da Direção, os quais foram prontamente 
prestados, quer pela leitura das atas das suas reuniões, quer ainda através da análise dos 
balancetes.  

4. No âmbito das suas funções o Conselho Fiscal:  
1. Procedeu à análise da execução orçamental e  
2. Verificou a situação financeira e económica semestral da ASTERISCOS, bem como a 

existência e a relevação contabilística dos seus ativos e passivos, em particular quanto 
aos proveitos, que se encontram suficientemente expressos na informação relativa às 
contas.  

5. Tendo apreciado o relatório e as contas apresentadas pela Direção sobre a atividade desenvolvida 
no ano de 2021, que corresponde ao primeiro ano de atividade da Associação, o Conselho Fiscal 
considera que o documento evidencia de forma clara o desempenho da entidade.  

6. O Conselho Fiscal analisou as demonstrações financeiras (balanço, demonstração dos resultados 
por naturezas), tendo concluído que tais elementos transmitem a verdadeira posição patrimonial 
da ASTERISCOS em 31 de dezembro de 2021 e o modo como se formaram os resultados no 
exercício findo naquela data.  

7. No que diz respeito à proposta de aplicação de resultados/saldos do exercício de 2021, o Conselho 
Fiscal entende que a mesma é razoável permitindo à Associação iniciar a atividade no ano de 
2022 com algum fôlego financeiro, cabendo a sua aprovação à Assembleia Geral, nos termos do 
artigo 5.º dos Estatutos da ASTERISCOS. 

8. O Conselho Fiscal sublinha a total disponibilidade da Direção, em particular o apoio da 
Tesoureira, o que muito contribuiu para o desempenho das suas funções.  

9. Ponderado o que antecede e a observância estatutária emitimos o seguinte  

 

PARECER  

É entendimento do Conselho Fiscal que estão reunidas as condições para a aprovação do 
Relatório e Contas da ASTERISCOS relativo ao exercício de 2021, que lhe foi apresentado pela 
Direção.  
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Leiria, 30 de Maio de 2022 

 

 

O Conselho Fiscal  

 

Assinado por: Vítor Hugo dos Santos Ferreira
Num. de Identificação: 11270746
Data: 2022.05.30 17:00:28+01'00'

Assinado por: DANIEL DE OLIVEIRA DOMINGUES
Num. de Identificação: 11921380
Data: 2022.05.30 19:54:22+01'00'



Entidade : ASTERISCOS A SOLTA

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS DATAS
31 DEZ N 31 DEZ N-1

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
CONFIGURAÇÃO POR DEFEITO

Emitido por programa certificado nº 0095/AT

  Vendas e serviços prestados 455,90 0,00
  Subsídios a Exploração 6 732,00 0,00
  Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0,00 0,00  Variação nos inventários da produção 0,00 0,00  Trabalhos para a própria entidade 0,00 0,00  Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -182,07 0,00
  Fornecimentos e serviços externos -6 359,20 0,00
  Gastos com o pessoal 0,00 0,00  Ajustamentos de inventários (perdas / reversões) 0,00 0,00  Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) 0,00 0,00  Provisões (aumentos / reduções) 0,00 0,00  Imparidade de activos não depreciáveis/amortizáveis (perdas / reversões) 0,00 0,00  Aumentos / reduções de justo valor 0,00 0,00  Outros rendimentos e ganhos 816,00 0,00
  Outros gastos e perdas -89,80 0,00

  Resultados antes de depreciaciação, gastos de financiamento e impostos 1 372,83 0,00
  Gastos / reversões de depreciação e de amortização 0,00 0,00  Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas / reversões) 0,00 0,00  Resultado operacional (antes de gastos financeiros e impostos) 1 372,83 0,00
  Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00  Juros e gastos similares suportados 19,10 0,00

  Resultado antes de impostos 1 391,93 0,00
  Imposto sobre o rendimento do período 0,00 0,00  Resultado das actividades descontinuadas 0,00 0,00  Resultado líquido do período 1 391,93 0,00
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Emitido por programa certificado nº 0095/AT

Entidade : ASTERISCOS A SOLTA
BALANÇO
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFIGURAÇÃO POR DEFEITO

RUBRICAS NOTAS DATAS
31 DEZ N 31 DEZ N-1

  ACTIVO
  Activo não corrente
  Activos fixos tangiveis 0 0

  Total 0 0
  Activo corrente
  Outras contas a receber 6000 0
  Caixa e depósitos bancários 5074,7 0

  Total 11074,7 0
  Total do Activo 11074,7 0

  CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
  Capital próprio
  Resultados transitados 5667,52 0

  Resultado liquido do periodo (Calculado na Demonstração dos Resultados) 1391,93 0
  Total do capital próprio 7059,45 0

  Passivo
  Passivo não Corrente
  Passivo corrente
  Fornecedores 3790,16 0
  Estado e outros entes públicos 215,95 0
  Outras contas a pagar 9,14 0

  Total passivo 4015,25 0
  Total do capital próprio e passivo 11074,7 0



Emitido por programa certificado nº 0095/AT
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ATA NÚMERO VINTE 
 

 
 
Aos trinta e um dias do mês de Maio de 2022 reuniram via reunião digital face a contexto 
pandémico COVID -19, através de plataforma ZOOM, associados da ASTERISCOS À SOLTA 
– Associação Cultural, Desportiva e Social, contribuinte Fiscal número 514 685 026. 
Sem necessidade de cumprimento de formalidades prévias, uma vez que todos os presentes 
mostraram o interesse em reunir-se em Assembleia, foi aberta a sessão, pelas 19.30h, com a 
seguinte ordem de trabalhos: 
 
1. Aprovação de relatório e contas 2021 
2. Outros assuntos 
 
Foi dado início aos trabalhos na sala de conversação, data e hora estipulados. Presidiu à sessão 
Fábio Ferreira, Secretário da Assembleia Geral, tendo secretariado Sandra Sousa. Face a 
contexto de pandemia novamente crescente em Portugal, as reuniões desta associação estão 
suspensas, tendo a AG sido realizada via online até novos indicadores de segurança. 
Com o início do primeiro ponto em agenda, foi exposto o relatório de contas 2021, por Sandra 
Sousa, tendo o mesmo obtido o parecer favorável de conselho fiscal desta associação. O 
relatório e contas de 2021 foram aprovados por unanimidade, tendo sido aprovada a 
transferência do resultado líquido positivo, de 1.391,93€, para resultados transitados. 
Foi dada a informação que, a partir de agora, e até novas orientações, as reuniões mensais 
passam a ser realizadas via online. 
Relativamente ao ponto dois da ordem de trabalhos, não houve pontos adicionais apresentados. 
 
Sem mais assunto ou discussão, a sessão foi terminada a sessão pelas 20h00. 
 
 
Representante da Assembleia Geral                                                       Secretário  
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