








Notas explicativas sobre os desvios obtidos nas principais rubricas de 

referência, por comparação dos exercícios de 2019 e 2020 

Rubricas 2020 2019 Explicações 
 

Ativos fixos 

tangíveis 

 

7 424,35 

 

7 329,48 

 

Os ativos fixos mantiveram-se praticamente inalterados, 

registando-se uma pequena diferença de mais 94,82 € 

resultante da diferença entre o valor de aquisição de 

novos equipamentos e a completa amortização de outros 

já existentes.  

 

 

Gastos com o 

pessoal  

 

12 379,59 

 

8 269,20 

 

Verificou-se um aumento considerável dos gastos com o 

pessoal devido não só ao número de horas trabalhadas 

(1190 h em 2019 e 1400 h em 2020), mas também devido 

à provisão feita para 2021, relativamente a 2020 e, ainda, 

ao aumento das prestações sociais. 

 

 

Subsídios 

 

10 787,73 

 

6 424,86 

 

Foram recebidos subsídios das seguintes entidades: 

Câmara Municipal de Torres Novas - 6 000 €; 

RUTIS - 250 €; 

Segurança Social (Lay-off) - 1 778,40; 

IEFP - 2 759,33 

 

 

Eletricidade e 

água 

 

2 059,14  

68,71 

 

2 226,37 

262,67 

 

Aparentemente, seria expectável que tivesse havido uma 

redução de custos de eletricidade maior do que a que se 

verificou na realidade, mas tal facto deve-se, sobretudo, à 

circunstância de o confinamento ter começado já na 

primavera e muito próximo do início das férias da USFCR. 

Por outro lado, uma grande fatia do custo da eletricidade 

é fixa e tem a ver com taxas pagas a terceiros, alta 

potência e também à fortes luzes de presença que 

permanecem acesas toda a noite. 

  

Quanto à água, o gasto foi bastante reduzido não só 

porque, efetivamente, se gastou menos, mas também 

porque foram aplicadas algumas bonificações ao 

consumo da mesma.  

 

 

Material de 

escritório 

 

440,62 

 

1109,23 

 

Nesta rubrica houve uma redução de 668,61 € a qual é 

consentânea com a menor necessidade da sua utilização. 

 

 

Conservação e 

reparação 

 

33,91 

 

837,31 

 

Devido ao facto de, no ano anterior, já se terem 

conservado e reparado os equipamentos   deteriorados, 

não houve necessidade de qualquer investimento 

significativo nesta rubrica. 

 



Rubricas 2020 2019 Explicações 
 

Fornecimento

s e serviços 

externos 

 

21 310,19 

 

42 641,88     

 

Os gastos com fornecedores e prestadores de serviços 

caíram para cerca de metade, o que tem influência direta 

nos resultados de vendas e serviços prestados da rubrica 

que se segue. 

  

 

Vendas e 

serviços 

prestados 

 

24 567,25 

 

50 398,37 

 

A presente rubrica está diretamente relacionada com a 

anterior e os réditos (lucros gerados pela despesa) 

baixaram na mesma proporção. 

 

 




