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Este documento tem como objetivo providenciar informagdo contobilfstica e financeira
consideroda mais relevante pela Diregdo do Sindicato Nacionol do Ensino Superior (associagfio

sindicol de docentes e investigodores) relotivomente d otividode desenvolvida no periodo

compreendido entre 1 de joneiro de 2O27 e 37 de dezembro de 2027.
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PREAMBULO

O Sindicato Nacional do Ensino Superior {associagio sindical de docentes e

investigadores), abreviadamente designado por SNESup, foifundado em 1989 e 6 uma

associagio sindical ndo filiada nas federag6es de Professores, frentes da Fungdo Priblica

e confuderag6es sindicais, sendo a maior organizagSo sindical do Ensino Superior. O

SNESup defende, em particular, os interesses socioprofissionais dos docentes do Ensino

Superior e dos investigadores independentemente da natureza do seu vinculo, da sua

categoria profissional e do seu regime de prestagSo de servigo.

Com mais de 30 anos de hist6ria, a Diregdo do SNESup tem vindo a manter a sua matriz
pautando a sua atuag5o por valores e principios que visam defender a quatidade do
Ensino Superior e Ci6ncia e a dignificagio das profissdes de docente do Ensino Superior
e de investigador enquanto atividades profissionais de elevada qualificagSo, exigdncia e
responsabilidade.

Nos termos dos Estatutos e da legislagio vigente, vem a Diregdo do SNESup com o
presente documento relatar a forma como decorreu o exercicio do ano de2021-. Para o
efeito foi elaborado o presente documento, gU€ submetemos i apreciag5o dos
Conselheiros Nacionais e Associados do SNESup, e que inclui:

1) o Relat6rio De Atividades da Diregio, aprovado por esta na sua reunido pleniria do
passado dia 25 de abril de2022;

2) as Demonstrag6es Financeiras em 31 de dezembro de 2O2!, documento produzido
pelo T6cnico Oficial de Contas que trabalha com o SNESup.

Lisboa, em 26 de obrilde 2022

A DTRECAO

v(w^o&orn nIW
Mariana Gaio Alves

Presidente da DiregSo

Teresa Nascimento

Tesoureira
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1.1. RELAr6nlO DE ATTVTDADES DA D|RECAO OO SNESup RELATTVO AO

ANO DE2OZL

I. NA GENERALIDADE

Em 2O2L a atividade do SNESUp concentrou-se na valorizagdo e dignificagdo dos

docentes e investigadores e do Ensino Superior e Ci6ncia e numa ampliagio da agdo

sindical, com forte preocupag5o associada ds implicagdes e consequ€ncias da crise

pand6mica.

A a95o do SNESup procurou defender as condig6es necessfrias para o funcionamento

do Ensino Superior e Ci€ncia, com preocupag5o pelas condigOes de saride dos seus

profissionais. Simultaneamente, continuamos a manter a atengio sobre a vertigem

digitalizadora, ampliada pela situagdo panddmica, gue ameagou transforrnar o ensino

superior numa versSo telem6tica de baixo custo.

Por forma a proteger os docentes e os investigadores o SNESup havia iniciado uma greve

em 12 de outubro de2O2O que foi desconvocada em 15 de novembro de2A2L, a qual

permitiu a recusa de trabalho em casos em que ndo existissem condigdes sanit6rias. Esta

greve ndo tinha uma intengSo de protesto generalizado, mas sim de defesa do valor

fundamental de saride, permitindo o direito i recusa de trabalhar em casos de manifesta

falta de condigdes-

O SNESUp demonstrou-se pr6ximo daqueles que representa, sem deixar que a pandemia

obliterasse as preocupagdes com a valorizagSo profissional, nomeadamente atrav6s da

aplicagSo justa dos processos de progressSo nas carreiras, da procura de equiparagSo

aos vencimentos dos magistradot da regularizagdo dos vinculos precdrios de docentes

e investigadores, da produgSo de um quadro regulamentar para a carreira do ensino

superior privado, da promogSo da igualdade de g6nero, da articulagSo com diferentes

atores institucionais, do reforgo da sua capacidade de ag6o politica e da presenga nos

meios de comunicagSo social.

Mantivemos o aprofundamento da negociagdo politica a nivel nacional, quer com

contactos e negociagdes diretas com o Governo, quercom os diversos partidos politicos

(sobretudo os que possuem representagSo parlamentar), quer no trabalho com outras

organizag6es e movimentos sociais. Essa agSo manteve e prossegue as caracteristicas

de um sindicalismo independente de qualquerfiliagdo em centrais sindicais, que possui,

como tal, interlocutores em todos os partidos com assento parlamentar, com particular

dnfase naqueles que se encontram presentes na ComissSo Parlamentar de EducagSo e

Ci0ncia.



O 5NESup manteve a sua capacidade de agSo em termos de negociagSo de regulamentos
e de sugestdo de alterag6es i proposta de Leido Orgamento de Estado para2}Zlantes
da respetiva votag6o na generalidade em que ndo foi aprovada. Desta situagSo resultou
a demissSo do governo, a dissolug6o do parlamento e a convocagdo de eleig6es
fegisfativas antecipadas a ter lugar em janeiro de 2OZZ.

Consequentemente, foram interrompidas as negociagdes sobre o Projeto de Regime do
Pessoal Docente e de Investigag5o dos Estabelecimentos de Ensino Superior privado que
havia sido apresentado pelo MCTES ao SNESUP em maio de 2OZL e nio tiveram
quaisquer desenvolvimentos os processos anunciados, tamb6m nessa data, pelo
Ministro Manuel Heitor de atualizagSo do ECIC (Estatuto da Carreira de Investigagdo
Cientifica) e de revisSo do ECDU (Estatuto da Carreira Docente Universitdria) e do
ECDPDESP (Estatuto da C^arreira do Pessoal Docente do Ensino Polit6cnico).

No plano interno, sublinhe-se a realizagSo de duas Assembleias Gerais em 11 de
dezembro de 2O2L nas instalag6es do ISCTE-IUI. decorrentes de processos judiciais em
curso relativos a alterag6es dos Estatutos do SNESUP e a um pedido de readmissdo de
ex-s6cio.

Em termos gerais, ainda que com dificuldades vdrias dependentes do contexto
pand6mico, do confinamento e dos crit6rios editoriais, procurdmos dar visibilidade irs
situag6es vividas no setor na opiniio priblica, com presenga na comunicagio social.

As adaptag6es dos servigos do SNESup ao funcionamento em teletrabalho continuaram
a verificar-se em 2021 e em conformidade com as recomendagdes e legislagio em vigor
relativas a cada etapa da crise panddmica. Neste campo cabe salientar a resili€ncia,
proatividadade e capacidade de adaptagdo dos nossos trabalhadores.

II-NA ESPECIALIDADE

Apresentamos em seguida um breve balango 6rea a Srea onde sintetizamos o que de
mab refevante se destacou durante o ano de2O2L.Tal como no Relat6rio de Atividades
e Contas de 2O2O, realizamos no presente documento uma anSlise mais detalhada das
atividades na drea de Apoio Juridico do que em relat6rio anteriores, correspondendo a

uma recomendagdo da ComissSo de Fiscalizag5o e Disciplina do SNESup em 2019.

A) RELA{*ES tNST|TUC|OTA|S, CQMUNTCAcAO E IMAGEM
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O SNESup manteve um elevado nfmero de reunides institucionais com diversos

interlocutores e reuniu por duas vezes com o Ministro da Ci€ncia, Tecnologia e Ensino

Superior, Manuel Heitor. Dos assuntos abordados nessas reuni6es destaca-se o

Regulamento de Pessoal Docente e lnvestigador do Ensino Superior Privado,

orientag6es para a atualizag5o do ECIC e para a revisdo do ECDU e ECPDESP, bem como

o Decreto-leique enquadra os concursos de promogio interna.

Realizdmos reuni6es com o CRUP e o C6ISP por forma a trabalhar sobre a protegSo

sanitdria e os constrangimentos produzidos pela situagdo pand6mica, bem como para

apresentar a nossa proposta de Avaliagio de Desempenho em Pandemia com o objetivo
de n5o prejudicar os docentes. Para al6m destas reuni6es mantivemos a nossa agSo de

andlise e negociagio de regulamentos que enquadram o trabalho de docentes e

investigadores nas diversas instituig6es de Ensino Superior e Ci6ncia.

Desenvolvemos a negociagdo das nossas propostas em sede da proposta de Lei de

Orgamento de Estado para 2O22, o que envolveu contacto com os diversos grupos

parlamentares, sendo que a proposta veio a ser chumbada no parlamento em outubro
de 2021.

A mmunicag5o com os docentes do Ensino Superior e investigadores continuou a

desenvolver-se por correio eletr6nico, optando-se pelo envio de comunicados que

permitem uma comunicag5o mais direta, rSpida e eficaz. O site www.snesup.pt manteve

o seu papel de transmitir o trabalho realizado pelo SNESup, disponibilizando, com

relativa celeridade, as diversas iniciativas do Sindicato, sendo utilizado frequentemente

como uma fonte de informagSo em diversas mat6rias.

Continu6mos ativos nas redes sociais sobretudo no Facebook, mas tamb6m no Twitter,

sendo regular a partilha de noticias sobre Ensino Superior e Ci€ncia, artigos de opinido
e comunicados. Foram editados 4 nfmeros da Ensino Superior - Revista do SNESup,

tendo-se optado pela publicagSo de ntimeros duplos.

No plano internacional, o SNESUP participou no congresso do SNESUP francds que teve

lugar na Universidade de Rennes em junho de 2O2L, o que constituiu uma importante

oportunidade de estreitamente das ligag6es ndo s6 com o sindicato francEs mas

tamb6m com cong6neres de outros pafses.

B) POTfTTCA RETVTND|CAT|VA E ApOrO JURfD|CO

O funcionamento do apoio juridico foi assegurado por uma equipa que acumula a

experiEpcia e estabilidade de muitos anos, constituida por dois advogados na cidade de
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Coimbra, tr€s na cidade de Lisboa e dois na cidade Porto, contando ainda com a

colaboragio de tr€s funcion6rias do SNESUP (lsabel Fonseca em Lisboa, Patricia Lopes

em Coimbra e lsabel Rodrigues no Porto), sendo coordenada pelo vice-presidente da

Diregdo Romeu Videira em articulagdo com os colegas Jos6 Moreira e Ana Filipa

ConceigEo.

os advogados, em regime de avenga, prestam servigo no acompanhamento dos
processos de audigdo sindical dos instrumentos regulamentares das instituig6es de
ensino superior sobre os quais temos de nos pronunciar. Os advogados prestam servigo
no apoio direto aos associados no quadro das condigdes do Apoio Jurfdico, em duas
modalidades: i) apoio juridico 'bn-line" atrav6s do qual respondem is quest6es que os
associados, via e-mail, colocaram ao Apoio Juridico; ii) aconselhamento presencial

atrav6s de consultas jurldicas individuais que ocorrem nas instalaE6es de Lisboa,

Coimbra e Porto.

No seguimento das medidas estabelecidas em 2020 resultantes da pandemia Covid-19,
tamb6m no ano de 2O2L estas consultas ocorreram, essencialmente, por
videoconferdncia atrav6s da Plataforma "Colibri Zoom". Deve=se tamb6m salientar que,

sempre que as medidas governamentais para o controlo da pandemia Covid-19 o
perunitiram, as instalagdes de Lisboa, Porto e Coimbra estiveram abertas e disponiveis
para assegurar consultas presenciais, desde que associado e advogado o desejaram. As
consultas juridicas do tipo presencialforam agendadas a partir das delegag6es de Lisboa,

de Coimbra ou do Porto conjugando as solicitaE6es dos associados e a disponibilidade
dos advogados. Pelos motivos citados, o SNESup manteve um contrato com a

PlaEforma "Colibri Zoom" que lhe permite manter tr€s reunides por videoconferdncia
em simultineo.

No ano de 2O2l foram realizadas 435 consultas juridicas do tipo presencial, das quais

l92agendadas a partir da sede do Porto, 135 de Coimbra e 1.08 na de Lisboa. Apesar da

elevada procura, o quadro abaixo mostra que em 2021voltou a decrescer o ntimero de
comultas juridicas do tipo presencial, confirmando tendEncias dos anos anteriores.

Relativamente ao Apoio Juridico "on-line", no ano deZ0lLforam submetidos ao servigo
10(I/ pedidos de informagSo que originaram 1007 respostas, como indicado na tabela
1. lbve-se salientar que 584 pedidos de informagio foram respondidos pelos advogados
e os restantes pela Diregdo do SNESup.

os dados da tabela 1, tamb6m mostram que o Apoio Juridico "on-line" tem vindo a

gadtar importincia no relacionamento do sindicato com os associados, permitindo o
esdarecimento das suas drividas de um modo mais c6lere, sem recurso is consultas
jurftlicas presenciais, as quais est6o dependentes da disponibilidade simult6nea do
associado e do advogado. Note-se que a solicitagio ao Apoio Juridico, consultas
prsenciais mais perguntas "on-line", atingiu um mdximo no ano de 2o2L. portanto, o
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aumento das solicitagOes ao apoio juridico "on-line" foi muito maior do que a redugSo

das consultas jurldicas presenciais.

Tabela 1. ApoioJuridico: f-onsuhas Presenciais e oOn-line'e

20t7 2018 20L9 2020 202l

Consultas Juridicas Presenciais s63 567 483 451 435

Respostas do apoio Jurldico "On-Line" 505 751 736 615 1007

Outra dimensdo do servigo de apoio juridico 6 a representag5o em tribunal dos nossos

associados, tanto em processos de defesa de interesses individuais como coletivos,
tendo estes tiltimos vindo a diminuir porforga das alteragOes legislativas. Os advogados
do SNEsup sio patronos de, pelo menos, 1083 processos em tribunal em resultado da

acumulagdo ao longo dos anos como indicado na tabela 2. O nrimero de 1083 processos

resulta de um levantamento solicitado aos advogados para o periodo de 2003 a margo

de2O2L.

Todavia, nem todos os advogados responderam ao apelo do Apoio Juridico para

atualizar os dados relativos dos seus processos, e um dos advogados enviou os dados

em formato pdf, repetindo tamb6m a informagdo que havia enviado em 2OZO,

dificultando a atualizagdo efetiva dos dados. Adicionalmente, alguns advogados
justificaram o n5o envio dos dados solicitados com a falta de tempo para os compilar,
dado que o trabalho necess6rio para responderem is solicitag6es do SNESup tem
aumentado significativamente ao longo dos anos. Note-se que com exceg5o dos
processos em que o sindicato 6 r6u ou autor, os servigos do SNESup estdo sempre
dependentes da informagSo veiculada pelos advogados, dado que os processos surgem
como consequ€ncia de consultas presenciais de associado com advogado. Assim,
continuaremos a desenvolver es{orgos para reunir e manter esta informagflo o mais
atualizada possivel.

No sentido de facilitar e agilizar o trabalho dos nossos advogados, iniciou-se a

compilagio das sentengas numa base com a catalogagdo por diferentes categorias. Este
trabalho estd a ser desenvolvido pela funcion6ria ligada ao Apoio Juridico, lsabel
Rodrigues, e pretende*se que a base seja operacionalizada at6 ao final de 2022.
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Tabela 2. Processos juridicos patrocinados pelo SNESup

Anos Processos

Abertos Findos Acumulados

2mo 0 3 3

2m1 0 5 8

2002 0 4 t2

2003 1 L2 25

2@4 3 15 43

200s 2 39 u
2006 15 62 161

20o7 23 73 257

2m8 28 75 360

2009 8 33 40t

20LO 5 15 427

20L1 25 33 479

2012 33 69 581

20L3 20 48 ilg
20L4 28 33 71:O

2015 36 26 772

20L6 37 31 840

2077 37 33 910

20t8 57 2L 988

2019 54 5 10d.7

2020 t2 0 1059

2021* 28 46 1083

Total tf(F 681

*Dados de 2021 reportam-se a 1 de dezembro de2O2L
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cleodnca EDUcATTvA, oRGANrzAeAo go ENstNo E pEDAGCIGtA

Em 2O2L mantivemos o acompanhamento da informag5o disponibilizada pela DirecSo

Geral do Ensino Suoerior. bem como de dados estatisticos da Direcdo Geral de Estatisticas

de Educacio e Ci6ncia, com o objetivo de caraterizar com maior detalhe os

investigadores e docentes do ensino superior. lgualmente s5o monitorizados quer os

dados disponiveis nos Balangos Sociais das instituig6es de ensino superior, quer os

editais de Concursos para investigadores e docentes de ensino superior publicados em

Didrio da ReprtHica.

A monitorizagSo e consideragio destes dados tem permitido identificar, entre outros
aspetos, a diversidade e prevalEncia de diferentes tipos de vinculos contratuais dos

docentes e investigadores, o perfil pessoal destes profissionais, a evolugSo das

oportunidades de progressSo nas carreiras existentes nas instituigdes. Trata-se de
informag5o que se tem revelado pertinente para equacionar e apoiar a intervengdo

sindical.

lgualmente para sustentar propostas para a necessdria e urgente revis5o do RIIES

(Regime Juridico das Instituigdes de Ensino Superior"), a DiregSo encomendou a

realizagSo de um estudo que tem como objetivo central a caracterizag5o, anilise e

avaliagdo de alguns dos principais impactos da aplicag5o deste diploma legal. Os

trabalhos tiveram inicio em novembro de 2O2L e ser5o divulgados durante o ano de
2022.

FoitambEm realizado um inqu6rito por question5rio is Condigdes Laborais no Ensino

Superior e Ci6ncia para fundamentar a a95o reivindicativa do sindicato que reuniu quase

20CI respostas em novembro de2O2L-

DIPOLITTCA CtENTiFtCA E Apsto AOS TNVESTTGADORES

No que respeita i Ci6ncia e aos Investigadores, o ano de 2021 foi marcado pelo
proseguimento do combate i precariedade estrutural do emprego cientifico em
Potugal que limita o desenvolvimento do potencial de l&D. A atuageo do SNESup

coftinuou centrada no escrutinio priblico das politicas de ci€ncia e de contratagSo de
investigadores.

A onstatagSo de que o Aviso de Abertura de Concurso a projetos de IC&DT em todos
osdominios cientificos, com prazo para apresentagSo de candidaturas at6 10 de margo
de2021,, continha crit6rios que ndo cumprem os requisitos da legislagdo subiacente aos
corcursos ptiblicos e que violam principios fundamentais da Constituigdo da Repriblica

,Poftuguesa, 
suscitou a promoqSo de uma petigao pfblica que reuniu perto de 1000



assinaturas. Consequentemente, o SNESUP foi ouvido pelos partidos politicos na

Assembleia da Repfblica em junho no quadro de uma audigdo da ComissSo de

Educag3o, Ci€ncia, Juventude e Desporto.

E) ORGANTZATAO STNDTCAL

O SNESup manteve em 2021 a tend€ncia de aumento continuado do seu ndmero de

sindicalizados, tendo-se sindicalizado 111 docentes e investigadores e desvinculado 47

associados.

A DiregSo realizou em 2021 um conjunto de reuni6es em instituig6es de ensino superior

e ciEncia com o objetivo de conhecer as respetivas situag6es especificas e desenhar

formas de intervengdo, dinamizando a rede de delegados sindicais e promovendo urna

maior e melhor mobilizagSo dos associados na defesa dos problemas que afetam o seu

trabalho. Algumas dessas reuniOes decorreram em videoconfer€ncia, sobretudo no

inicio do ano devido is restrig6es impostas pela pandemia, mas a maior parte realizou-

se presencialmente.

III- CONTAS E PESSOAL

Apresentamos em seguida um breve balango relativo is contas e pessoal onde

sintetizamos o que de mais relevante se destacou durante o ano de 2O21.

A}ANALISE AS COI{TAS RELATIVAS AO PERiODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRo DE 2021

As contas do Sindicato Nacional do Ensino Superior, relativas ao periodo findo em 31 de
dezembro de 202L, apresentam um resultado liquido positivo de 91.242,35 euros que,
quando comparado com o ano transato, corresponde a um aumento de 3,8ofr.

Em termos globais, os gastos de 2O2L apresentam uma redugdo face ao periodo anterior
em 2,76Yo, o que, em termos absolutos, representa uma redugSo de L7-389,69 euros.

Analisando a DemonstragSo de Resultados por Natureza 6 possivel verificar que a
estrutura de gastos continua similar aos anos transatos, mantendo-se como principais
rubricas Fornecimento e Servigos Externos e Gastos com Pessoal que, no seu conjunto,
representaram96,90/o do total de gastos. Constata-se igualmente, a redug5o de gastos
face ao periodo anterior de ambas as sub-rubricas, em 4,4%o e 2,2%o respetivamente.

No decorrer do ano em aprego, verifica-se uma tendGncia generalizada de redugfio de
custos nos diferentes centros, com excegSo de tr6s: Sede e Servigos, que apresentou um

10
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incremento de 4,5Yo, Conselho Nacional com um incremento de 81% e o Apoio Juridico

com 2,52o/o face ao ano de 2O2O. De assinalar tambdm a criagio de um novo centro de

custos relacionado com o Estudo do Regime Juridico das lnstituig6es de Ensino Superior:

ALeieaPrdtica.

Relativamente ao centro de custo Sede e Servigos, embora se tenha observado uma

redug5o nos custos com pessoal face ao ano transato e se tenha paralelamente

observado uma redugSo de custos em ambas as Delegag6es, os restantes tipos de custos

deste centro em concreto, n6o evitaram um aumento de custos global.

Nos centros de custos referentes ao funcionamento dos drgdos Nacionais, podemos

observar um decr6scimo do gasto global de 13.333,58 euros, equivalente a 35,8% face

a2O2O. Esta variagSo 6 explicada atrav6s da redugSo do custo da Assembleia face ao ano

anterior, uma vez que ao contr6rio do sucedido em 2020, no presente ano em anSlise

n5o se realizaram eleig6es do 6195o. Em sentido contrdrio, existiu, no entanto, um
aumento de custo no valor 6.Ot1,77 euros referente ao centro de custo do Conselho

Nacionalface a 2020.

Relativamente aos centros de custos referentes d Informag5o e PromogSo observa-se
uma redugdo dos custos referentes i Revista e aos Servigos de Apoio. Em contrapartida,
verificou-se a criagdo do centro de custo referente ao estudo sobre o Regime Juridico
das fnstituig6es que representou um custo total de 6.727,98 euros. Em suma, os Centros
de custos de Informagdo e Promogio, apresentaram no seu global um aumento de
5.899.13 euros, representando uma variagdo de 28,49% face a igual periodo do ano
passado.

Tamb6m nos centros de custos referentes ao Apoio aos S6cios os gastos tiveram um
decr6scimo de 6,L7% no seu global, apresentando uma redugSo de L7 .325,48 euros face
a2OL9.

Do ponto de vista das receitas, assistiu-se a uma ligeira quebra de2,OYo face a igual
periodo de 2O2O, o que representou um decr6scimo em absoluto de rendimentos no
valor de L4.O43,57 euros. A contribuir definitivamente para esta quebra, estiveram os
juros recebidos proveniente das aplicagdes a prazo que em 2021 registaram uma quebra

del2.935,29 euros face ao ano de 2O2O.

Em sintese, em termos financeiros:

20L7 20L9

Rendimentos 679t75,8€ 7O1429,49€ 7O3948,24€ 7L8942,28€ t04898,tL€
Gastos 66695639€ 66607475€ 669545,29€ 63104O05€ 61365O36€
Resultados 12 21ll,rCI€ 35 354,74 € 34 002,95 € 87 896,23 € 91 24435 €

Como se pode verificar na tabela acima, o ano de2O2L representou para o SNESup um
aumento do seu resultado liquido em 3,8% face ao ano de 2O2O, justificado por uma
quebra de rendimentos e 2,O?6 que foi compensada por uma redug5o de 2,8% dos seus
gastos.

1.1.
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O presente documento apresenta ainda, em particular no Capitulo 3 (Demonstrag6es

Financeiras), os mapas que comp6em as Demonstragdes Financeiras do Periodo de
2020, assim como os seus comparativos com o periodo transato, de forma a permitir
uma leitura mais detalhada das Contas do SNESup relativas ao ano em aprego.

B) FAcros RELEVANTES ocoRRtDos apds o rERMo oo exrncicro

Ndo se registaram quaisquer factos subsequentes a 31 de dezembro de 2O2L que, dada

a sua relevdncia, devam ser objeto de referdncia a esta data.

c) AUTORTZAGoES CONCEDTDAS A NEGOCTOS ENTRE O SrND|CAT0 E A D|REGAO

Ndo se verificaram quaisquer neg6cios entre o SNESup e os seus membros da DiregSo.

D) STTUACAO PERANTE O ESTADO E A SEGURANcA SOC|AT

Cumpre declarar que, i data de 31 de dezembro de2A2L, nio se encontravam em mora
quaisquer d6bitos do Sindicato ao Estado ou i Seguranga Social.

EIPROPOSTA DE APL|CACAO DE R5SULTADOS

A Diregdo prop6e que o resultado liquido positivo do exercicio de 2021no montante de
9t.242,35 euros seja transferido para Resultados Transitados.

F) PESSOAL

Relativamente ao pessoal, o nfmero de funcion6rios do SNESup diminuiu com a saida

da funciondria Ana Petronilho no m6s de dezembro de 2021, resultando na ausGncia de
apoio irs estrat6gias de comunicagdo do sindicato.
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Demonstragio de Resultados por Naturezr em31,ll2n02l

Oemonsaafo dor nesultados por Natrrm -
(modelo para ESNI) do pedodo findo em 3l-12-

2021

(nFnaillesemeuros)

SINDNCATO ITIACIONAL DO E]{S|M)
SUPERIOR

Vendas e seMgos prestados

Subsklo doagoes

Fomecimentos e seMgos extemoc

Gastc orn o pessoal

lnpatilade de dlvidas a receber (perday'reversdes)

Aumentos/redug6es de justo valor

o|rtc rcndrpntoc e ganhos

Ortros grtos e penCas

Resultado anhs ae @rcciagOe+gastos de ftrancbrroto c

Gastos/rore66es de depreciaqao e de amortizaqSo

Re*ltado operado|nl (ant€s de gEst6 de financiamento e

Gato lkpirto de financiamento

9

11

16.14

14

10

16-'t5

16.16

5e6

16.15

(11.227,1
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Wdl

\ \-r€V

Balango ew3llt2f202l

Balango'(modelo para ESNL) em 
sNDrcATo NAcror{lu, Do3l-12-2021

(rurtantec em eur6) El{slNo suPER()R

ATIVO

Afvo neo corente

Atlvos fixos tangiveis

Ativoe intangiveis

Ortros ativos fi narrceiros

5

6

16.1

7U.fft8,78

553,42

715.748,03

4o1,?A

70E..ts'z,m 716.149,31

Athporrente

Miantan€ntos a f omecedores

Estado e outros entes pfblicos

Fundadores / berem6itos / patrocinadores / doadores / asociados
/ nnrnbros
OJtras contas a receber

Difuimentos

Olbos arivos fi narrceiiros

Caixa e dep6sitos banciirios

16.9

16.10

16.2

16.4

16.5

16-6

16.7

s3,38

4-52145

103,52

1.2M.s76A3

3.296,69

s.658,3s

26.309,70

1.072.478,03

l2l?25t,78 7.197.71477

Total doatiw Lgl8-wf,* t.8'l'..892,8
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Rndos patrimoniais

Resenras

Resultados transitados

Excedentes de revalodzaqSo

Re$ltado lfquido do periodo

16_8

16.8

15-8

16.8

1.@8.0521s

156,75

16L434',51

91.2413s

1s20_1@,92

156.75

16L4v,sl

87-896.23

Total do fundo patrimonhl r.86t.e[,76 7.770.ffiAr
Pasivo

Pa*dvo n5o corrente

hivoorrente
Fornecedores

Estado e outros entes p6blicos

Outras contas a pagar

l5-9

16.10

16.11

1.&7,61

8.388,25

46.781,36

1-106,66

6.008.27

46.128,74

s531722 532/3,67
r..res vet srarvqqv

\lo 14 Atn Total do Passivo 5651722 53243,67

llft\ift OqQ 603 Total dosfundos palrimoniaa;eaopcivo r.9t8.70r,!t8 1.823.8!t2,08

Iry C I f .

t'-w >
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AE'y
Distribuigflo de gastos por centro de custo

srnDrcATo NAcK)rrrAr Do ENsrNo srrpERto& 2021

Distribuirft de Gdos por centro de custo

Sed€ e servicos
Sede e servicos centrair 111 68.930,76 L46-537.62 8.433.93 3.626.70 227.529-01 2L7-702,7A 9.8263a 4.5L%

Deleaodes
Porto t2a 13.991.59 25.445,21 39.436.80 39-777.35 -340,55 4,46%
Coimbra 422 4.744.O5 25.445.2r 2-793.22 o.o0 32.946,48 35.102.O0 -2.r75.52 -6.O3%

Funcionamento dos Orgios Nacionais

Assembleio Gerol 21 3-777-96 3.777.96 22-996,15 t9.218,19 -a3.57%
Conselho Nocionol 22 L3.434.29 L3.434.29 7-423.02 6.OLL.27 80.98%
Diredo 23 6.652,74 5.652-74 6.718.13 -65.3s $.97%
Comissdo Fiscol e Discio 24 o.o0 61.31 -61.31 -1m.fi)%
Conqrcsso 25 o,o0

hfiornracio e promocSo

Revirta 31 8.561.32 8.561.32 8.869.12 -307.80 -3.47%
Ser. Aooio 33 11.316.83 11.316.83 11.837.88 -521.O5 4,40%
Estndo Sup RJI EF 35 6.727,98 6.727 -9a 0.o0 6.727.98 100.oo9(
Aooio a s6cios
Aooio iuridico 47 240.793,93 4-O24.OO 244-4t7.93 238.810.s3 6-007.4C 2.52%
Seauro de ossociados 42 18.414.98 L4.4L4.98 4t-747,a6 -23-332,88 -55899(
Apoio ind. A s6cios-Gret 44

lniciatira
Concentraca o/ma nifesr 555
Forum 56C

Total 397350.47 a97A2an4
':'227,45

7.650,70 613.6553G 631,04611S -17389,53 -2-76*

Geftifr;.'-
No 14.420

14
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ft4dtVI)emonstrag6o das alteragOes nos Fundos Patrimoniais

Oemons;tragao das Aeag6ee noe turdos Palrimoniab do pedodo findo em 31-12-2021 SIIIDEATO NACPNAT
(lnonbnt€ ern eurc) DO El,lSlNO SUPERIOR

PoGrCAo ilo lNfrfo oo rqfooo zoer

ltrEnACOESNo PrRboo

6 132N,N 1.ffi7-680.52 rs475 16i24'4.5r gt.,ry,5,B l.7fo'64a{7

7 26.366.87 51-rU.# 0 {rro6,2t o,0

xEgf,rADo tiwrDo Do PCiloDo

$SilrtTADg EXIENSIYO 9=7+8

oPBr4oelq rrrflTTr'noG lto
ptdooo

?o6rclo No Hrt Do pmfooozoar
6+t+t+lO

I 9l2n.g 9t.2ttil.s

-tj'4/alz 9l24at5

oJo o,00 o.o otro o

10 o,00 o,00 o,fi 0,00 0

+raa49z7 Lla20.a t56,75 l62Ai45l er2&t5 t36t4t0,76

FoqAo ilo nl(to oo pnbm zoao

ArrBACoEs No PEnloDo

rgr,raoo dquDo Do Ptf,ixro

IESIIIAIIOEXTENSIVO 9=7+8

6 4822'195,2 1.04,t-a7a.1t r5675 16214'51 :4e.95 r.682'75a.tE

7 t0200,s 29.8O4O7 0 -i,4",0o,495 o,00

I a7.a6,a 87-&t6I3

-53.E!r328 a7.a,916j8

ffia(OEs co|| tilsmuDoREs rK)
Pflboo

Foqftro No Fm Do PERbIro z@ro
6+7+EttO

0,00 o.oo oro o,00 0

10 o.qt o.00 o.o o,qt o

152.l6sl8 1.06t-680,52 r56-79 l62.,l:11151
'''{1623

7.TtO.W.ar
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AssociagSo de Docentes e Investigadores com estatutos publicados no Boletim do Trabalho e

Emprego, 3e S6rie, ne 24, de 30 de Dezembro de 1989, com sede na Av. 5 de Outubro, ne 104-

tls, usboa.

Constituem objetivos do Sindicato:

r Defender e dignificar, em geral, o exercfcio da docdncia e da investigagdo

cientifica;

o Defender, em particular, os interesses s6cio profissionais dos docentes e

investigadores do ensino superior independentemente da natureza do seu vinculo,

da sua categoria profissional e do seu regime de prestagEo de servigo;

o Promover o estudo das quest6es relacionadas com a educagSo e investigagSo

cientifica em geral, e com o ensino superior em particular;

o Fomentar a conviv€ncia intelectual e a solidariedade profissional entre docentes e

investigadores das vdrias dreas cientificas e das v6rias regides do pafs e igualmente

entre docentes e investigadores nacionais e estrangeiros-

2. Referencial Contabilistico de Preparagio das Demonstrag6es Financeiras

Em2O2l as DemonstragSes Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das

operag6es a partir dos documentos e demais registos contabil(sticos da Entidade e de acordo

com a Norma Contabil(stica e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Ndo Lucrativo

(NCFR-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei ne 36-A/2011 de 9 de Margo. No Anexo ll do referido

Decreto, refere que o Sistema de NormalizagSo para Entidades do Sector N5o Lucrativo 6

composlo por:

e Bases para a apresentageo das Demonstrag6es Financeiras (BADF)

o Modelos de Demonstrag6es Financeiras (MDF) - Portaria ne 105/201L de 14

de Margo;

r C6digo de contas (CC) - Portaria ns t06l20l1de 14 de Margo;

r NCRFR-ESNL-Aviso ne 6726-B|ZOLLde1,4 de Margo; e

o Normas Interpretativas (Nl)
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Financeiras foram as seguintes:

3.7. Bases de Apre*ntagdo

As Demonstrag6es Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentagio das

Demonstrag6es Financeiras (BADF).

3.7.7. Continuidade

Com base na informaESo disponivel e as expectativas futuras a Entidade continuard a operar

no frrturo previsivel, assumindo que n5o hd intengSo nem a necessidade de liquidar ou de

reduzir consideravelmente o nivel das suas operag6es. Para as Entidades do Sector Ndo

Lucrativo, este pressuposto, t5o s4 nio corresponde a um conceito econ6mico ou financeiro,

mas sim i manutengSo da atividade de prestagSo de servigos ou i capacidade de cumprir os

seus fins.

3.7.2. Regime do Acrdscimo bertodizagdo ean6mimJ

Os efeitos das transigdes e de outros acontecimentos sdo reconhecidos quando eles ocorram,

ou seja nos momentos em que se recebe (vide extrato bancdrio) o r6dito, satisfeitas as

definig6es e os critdrios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, sendo no

finaldo ano ajustado, no respeito pelo principio da especializag5o de exercicios, acabando por

isso por serem registados contabilisticamente e relatados nas Demonstrag6es Financeiras nos

perbdos com os quais se relacionem. As diferengas entre os montantes recebidos e pagos e os

conespondentes rendimentos e gastos s5o registados nas respetivos contas das rubricas"

Devedores por acr6scimo de Rendimentos " , " Credores por Acr6scimo de Gastos " e

" Diferimentos ".

3.1.3. Consis:t€ncia dd apresentagdo

As Demonstragdes Financeiras estSo consistentes de 2021 para 2O2O, quer a nivel da

apresentagdo quer dos movimentos contabilisticos que lhes df,o origem, exceto quando

ocrrem alterag6es significativas na natureza que, nesse caso, estSo devidamente identificadas

e iustificadas neste Anexo. Desta forma 6 proporcionada informagdo fiiivel e mais relevante

paG os utentes.
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3.7.4. Moterialidade e Agregagdo

A relevincia da informagSo 6 afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade

depende da quantificagdo da omissSo ou erro. A informagSo 6 material se a sua omissSo ou

inexatidio influenciarem as decisdes econ6micas tomadas por parte dos utentes com base nas

demonstrag6es financeiras. ltens que n5o s5o materialmente relevantes para justificar a sua

apresentagSo separada nas demonstragdes financeiras podem ser materialmente relevantes

para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.7.5. hmpensagdo

Devido i import6ncia dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os

gastos e os rendimentos, estes n5o devem ser compensados.

8.7.6. Infomngdocompmtivo

A informagSo comparativa deve ser divulgada nas Demonstrag6es Financeiras, com respeito ao

periodo anterior. Respeitando o Principio da continuidade da Entidade as politicas

contabilisticas devem ser levadas a efeito em toda a Entidade e aos longo do tempo e de

maneira consistente- Procedendo-se a alterag6es das politicas contabil(sticag as quantias

comparativas afetadas pela reclassificagSo devem ser divulgadas, tendo em conta:

: il"#:::::il:T:,," de itens sue tenha sido recrassincada; e

RazSo para a reclassificagSo

3.2. Politicos de Reconhecimento e Mensuragdo

3.2.7. Ativos FixosTongiveis (NCBF 7)

Os " Ativos Fixos Tangiveis " encontram-se registados ao custo de aquisigSo, deduzido das

depreciag6es e das perdas por imparidades acumuladas. O custo de aquisigSo inicialmente

registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuiveis is atividades

necessdrias para colocar os ativos na localizagSo e condigSo necessdrias para operarem na

forma pretendida-

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com a manutengSo e reparagSo dos ativos

s5o registadas como gastos no periodo em que s5o incorridas, desde que n5o sejam

stscetiveis de gerar beneficios econ6micos futuros adicionais.
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Vid6 ti'teis e tax6 de

3.2.2. Atiws Intongiveis (NCRD 6)

Os 'Ativos Fixos Intangiveis " encontram-se registados ao custo de aquisigSo, deduzido das

amortizagdes e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. S5o reconhecidos apenas

quando for prov6vel que deles advenham beneficios econ6micos futuros para a Entidade e que

os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.

As amortizagdes s6o calculadas assim que os ativos estejam em condig6es de serem utilizados,

pelo m6todo da linha reta em conformidade com o periodo de vida ritil estimado para cada

grupo de bens.

3.2.3. Ativo Canente

Associados/membros ( Irlota 16.2l

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de Associados/membros

encontram-se com saldo no final do periodo sempre que se tenham vencido e possam ser

exigidas pela entidade. EstSo registados no ativo pela quantia realizdvel admitindo-se que s5o

ainda recuperiveis quando a idade do saldo nio vai al6m dos 3 meses seguintes i suspensSo

do pagamento do s6cio.

Oubas contas a receber (Nota 16.4)

As'Outras contas a receber " encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no

Balango das Perdas por lmparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim

retratar o valor realiz6vel li,quido.

Vid6 titeis etar<a de
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As " Perdas por lmparidade " s5o registadas na sequencia de eventos ocorridos que apontem

de forma objetiva e quantificdvel, atrav6s de informagSo recothida, que o saldo em divida ndo

serd recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem i diferenga entre o montante a

receber e respetivo valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados.

Outros ativos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociag6o ocorftr em mercado liquido e regulamentado, s5o

mensurados ao justo valor, sendo as variagSes reconhecidas deste por contrapartida de

resultados do periodo.

Os custos de transagSo s6 podem ser incluidos na mensurag6o inicial do ativo ou passivo

financeiros, quando mensurados ao custo, menos perda por imparidade.

A Uata de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que n5o estEo mensurados

ao justo valor por contrapartada de resultados. Havendo evid€ncia objetiva de que se encontra

em imparidade, esta 6 reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, 6

reconhecida a revers6o.

Os Ativos e Passivos Financeiros s5o desreconhecidos da forma gue se encontra prevista na

Norma Contabilistica de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-pE|.

Caixa e Dep6sitos Bancdrios { Nota 16.7)

A rubrica " Caixa e dep6sitos banc6rios " incluf caixa e dep6sitos bancdrios de curto prazo que

possam ser imediatamente mobiliz5veis sem risco de flutuag6es de valor, sendo evidente a

queda significativa da sai taxa e juro para O,60/o ao ano, situagSo que acompanha a tend€ncia

do atual mercado financeiro para este tipo de aplicagSo.

3.2.4. FundosPatrimoniois

Osfundos Patrimoniais s6o compostos conforme descriminagSo na nota 1G.8.

3.2.5. Provisdes

Petbdicamente, a Entidade analisa eventuais obrigagdes que advenham de pret6ritos

acsttecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgagSo. Assim, a

Entidade reconhece uma provisSo quando tem uma obrigagSo presente resultante de urn

evento passado e do qual seja prov6vel que, para a liquidagSo dessa obrigagdo, ocorra um

exfuxo que seja razoavelmente estlmado.
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O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessdrios para liquidar

a obrigagSo 6 o montante que a Entidade reconhece como provisSo, tendo em conta os riscos

e incertezas intrinsecos i obrigagSo.

Na data de relato, as Provisdes s5o revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor

a estimativa a essa data, nada havendo contudo a registar nesta rubrica.

Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes tambdm n5o s6o reconhecidos nas

Demonstrag6es Financeiras, ocorrendo a sua divulgagSo apenas quando for provSvel a

exist6ncia de um influxo.

3.2.6. FinanciomentosOhtidos

Empr6stimos obtidos

A Entidade nf,o usufrui de Financiamentos.

3.2.7. Estodo e Outtos Entes Prtblicos

Nos termos dos Artigo 55s do EBF, ficam isentas de lRC, exceto no que respeita a rendimentos

comerciais, industriais ou agricolas e de capitais:

a) As pessoas coletivas priblicas, de tipo associativo, criadas por lei para

assegurar a disciplina e representag5o do exercicio de profiss6es liberais;

bl As confederag6es e associagdes patronais e sindicais.

Nos termos do ne 19 do Arte 9s do C6digo do lVA estdo isentas de tVA " As Prestagbes de

Servigos e as Transmiss6es de Bens com elas conexas, efetuadas no interesse coletivo dos seus

Associados por Organismos sem finalidade lucrativa, desde que esses Organismos prossigam

objetivos de natureza sindica... e a fnica contraprestag5o seja uma quota fixada nos termos

dos Estatutos".

4. Politicas contabilisticas, alterag6es nas estimativas contabilisticas e erros

Ndo se verificaram efeitos resultantes de alteragSo voluntdria das politicas contabilisticas.

5. Ativos fixos tanglveis

Bem do dominio priblico

A Entidade n5o usufrui de " Ativos Fixos Tangiveis " do dominio priblico.
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Ativos Fixos Tanelveis

A quantia escriturada bruta, as depreciag6es acumuladas, a reconciliagdo da quantia

escriturada no inicio e no fim dos periodos de 2021 e de 2O2O mostrando as adig6es, os

abates e alienagdes, as depreciag6es e outras alterag6es, foram desenvolvidas de acordo com

o seguinte quadro apoiado no mapa de depreciag6es-

Propriedades de investimento

A Entidade n5o det6m de " Propriedade de Investimento "

6. Ativos intangfveis

Bem do dominio ptiblico

A Entidade n5o usufrui de " Ativos Fixos Intangiveis " do dominio ptiblico.

Ativos Fixos I nta ngiveis

A quantia escriturada bruta, as depreciag6es acumuladas, a reconciliag5o da quantia

escriturada no inicio e no fim dos periodos de 2021 e de 2020, mostrando as adigdes, os

abates e alienagdes, as depreciagdes e outras alteragdes, foram desenvolvidas de acordo com

o seguinte quadro apoiado no mapa de depreciag6es.

Custo

Terrenos 236.625,00 236.625,ffi

Ediffcios e outras construgdes 54L.tO5,47 54L.145-47

Equipamento bCsico 3-37O,94 3-370,94

Equipamento administrativo 230.9s6,58 230.956,58

Outros activos fixos tangiveis 4-7t5,L2 4.7L5,12

Total t.ot6.773,tt 0,00 0,00 L.Ot6.773,Lt

Deoreciac6es acu muladas

Edificios e outras construc6es 182.585.59 to.822,!l 793.407,74

Eouioamento bdsico 3.370,90 3.370.90

Eouioamento administrativo 1L0,353,47 405,O4 -377.90 110.380,61

Outros activos fixos tangiveis 4_7L5.t2 4-7L5.t2

Total 301.025,08 1L.227.15 -377.90 0,00 3tL.874.33

Activos fixos tangiveis
(Liquido) 704.898,78
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Custo

Programas de computador 42.682,42 42-682,42

Propriedade industrial 8.579.76 8.579,76

Total 5t.262,18 0,00 0,00 o,00 5L.262,L8

Depreciag6es acumuladas

Programas de computador 42.682,75 42.682,75

Propriedade industrial 8.579,43 8.579.43

Total 51.262,L8 0,00 0,00 0,00 5t.262.L8

Ativos fixos intangiveis ( Liquido) 0.00

7. tocag6es

A Entidade n5o det6m ativos adquiridos com recurso i locagio financeira.

8. Custos de emprfstimos obrtidos

A Entidade ndo dispSe de quaisquer emprdstimos obtidos.

9. Rridito

Para os periodos de 2O20 e20Zlforam reconhecidos os seguintes r6ditos:

10. Passivos contingentes, ativos contingentes e imparidades

Passivos contingentes e Ativos contingentes

Nos periodos em an6lise de 2020 e 2O21- n6o se registaram Passivos contingentes nem Ativos

contingentes.

t.539,73
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lmoaridades

Associados/membros - quotas 17.230.L6 L7.230.L6 0,00 t7.282,21 L7.282,2L 0,m
Associados/membros - P. Lopes 26.252.67 26.252,67 000 26.252.67 26.252,67 0,00

Associados/membros - J. Peixe o 0 0,00 0 0 o,oo

Seguro Saude ( Mod-ll) 8.s63.61 8.563,51 0,00 8.563,61 8.563,61 0,o0

Totais 52.W,Ul 52.W,U 0,00 52.Ur&49 52.W8,49 0,oo

Total Liquido s!.496,4t1 52.W,4 0,00 s2.u16,4 s2"09&49 o,(xl

11. Subsidios do Gonerno e apoios do Governo

A 31 de Dezembro de 2O2l bem como em 2020 a Entidade ndo tinha saldos nas rubricas de

" Subsidios do Governo " e " Apoios do Governo ", teve no entanto em 2O2T uma doagdo

an6nima de 6fi)€.

12. Efeitos de alterag6es em taxas de cdmbio

Em 31de Dezembro de202l.e202O a Entidade n5o teve operag6es com taxas de cimbio.

13. lmposto sobre o rendimento

Nfio houve imposto contabilizado nos termos do c6digo do lRC, por AssociaE6es Sindicais

estarem isentas de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas.

14. Beneficios dos empregados

Os 6rg5os diretivos da Entidade ndo auferem qualquer remuneragSo.

O ns m6dio de pessoas ao servigo da Entidade em 31de Dezembro de2O2le2O2O foide oito.

Os gastos que a entidade incorreu com os funciondrios foram os seguintes:
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15. Divulgag6es exigidas por outros diplomas legais

A Entidade nfio apresenta dividas ao Estado em situag5o de mora, nos termos do Decreto-Lei

534180 de 7 de Novembro.

Dando cumprimentos ao estabelecido no Decreto-Lei 4tU9L de t7 de Outubro, informa-se

que a situag6o da Entidade perante a Seguranga Social se encontra regularizada a 31 de

Dezembro de20Zle, bem assim em !6i03i2022, conforme declarag5o emitida pela Seguranga

Social.

16. Otrtras informag6es

De forma a uma melhor compreensSo das restantes demonstrag6es financeiras, s5o

divulgadas as seguintes informag6es.

7A7. /rzlvestinellr&tsFinancr,itos

Os ativos financeiros classificados como Ativo n6o Correntes, reportam-se is import6ncias

aplicadas, por disposig6es legais e obrigat6rias a vigorar em Portugal desde 2015, no dmbito

do Fundo de Compensag5o sobre o Trabalho. A data deste reporte estavam aplicados 553,42€.

7A2. Asnciados/Membrcs

A 31 de Dezembro de2O2L e2O2O, a Entidade apresentava os seguintes saldos:

Activo

Associados/membros -
quotas dltimos 3 meses 16.880.16 16.880,16 0,00 t7.230,t6 L7.230.L6 0.00

Associados/membros -

Seg. Sa0de ( Mod ll ) 1997-

20p,2 8.s63,61 8.563.61 0,00 8.563,61 8.563,61 0,00

Financiam. Concedidos a

associados/membros (

Paulo Lopes e Josd Peixe ) 26.252,67 26.252,67 0,00 26.252.67 26.252,67 0,00

Total 5r.496,44 51496,44 o,00 52.fJ4i6,4 52.W,44 000
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76.3. Clientes e Utentes

Nos periodos de 2021e 2020, esta rubrica n6o regista saldos.

7A4. Oubrlsffirtaso rwfur
A rubrica " Outras contas a receber " tinha, em 31 de Dezembro de2O2L e 31 de Dezembro de

2O2O a seguinte omposifr o:

16.5. Dllerimentos

A n&rica ' Diferimentos ' tinha, em 31 de Dezembro de 2O2L e 31 de Dezembro de 2O20 a

seguinte composigdo:

16,6. lnstrumentas Finoncciros

Nosperiodos de102le2g20,esta rubrica nio regista saldos

76.7. C.oixa e ED;pdsitos turcfubs

A nbrica "Caixa e Dep6sitos Bancdrios " i Ordem e a Prazo, em 31 de Dezembro de 2O2l e

de llezembro de 2020 a seguinte composigSo:

31

Devedores por acr€scimo de rendimentos
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Fundos de greve e solidariedade 4s2.48,OAO 26.368,87 478.8/;9.27

Outras reservas L.O67.680,52 6L.527.36 L.t29.207,88

Resultados transitados L56.75 156,75

Excedentes de revalorizagSo L62.434.5L t62-434,5L

Resultado liquido 87.896.23 3.346.L2 9L.242,35

Total t.770.il&.4t 3.346,12 87.896,23 1.861.8St 76

Para fundo de reserva - art.e 22 ne 5 alinea a

e sof idariedade - art.s 22 ne 5 alinea b

16.9. Fomedorcs

O safdo credor da rubrica de " Fornecedores " apresenta valores no ano de 2O2l e o seu

montante 6 de L.647,6t€.

76.7A. Eg,tado e Outtos Entes Pfrblicos

A rubrica de " Estado e Outros Entes P0blicos " est6 dividida da seguinte forma:

sobre rendimento

lmp. Sobre Rendimento

F.C.T. e F.G-C.T.
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76.77. Outros C.ontos o Pogar

A rubrica 'Outras contas a pagar'desdobra-se da seguinte forma:

76.12. Otttros fussivos Financeirps

A Entidade n6o registou nalores nesta rubrica.

76.73. Aumentos e redugfio por justo valor

A Entidade n6o registou valores nesta rubrica.

16.74. Fomecimentos e furuips Extemos

A rubrica de " Fornecimentos e Servigos Externos " est6 dividida da seguinte forma:

{*} Foram considerados 918,ff}€ de taxas de justiga em contencioso e notariado.
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76.15. Outros rcndimentos e gonhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" estd dividida da seguinte forma:

76.76. Outros Gostos e perdos

A rubrica de "Outros Gastos e Perdas estii dividida da seguinte forma:

{*) Em 2O2O, o valor das taxas de justiga foi de 1.32400 €, sendo consideradas 918,00€

em contencioso e notariado.

16.77. Acontecimentos ap6s q darta de Balongo

NEo sdo conhecidos ir data quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas

Demonstragdes Financeiras a 31 de Dezembro de 2O2L Assim, ap6s o encerramento do

periodo, e at6 i elaboragSo do presente relat6rio n5o se registaram outros factos suscetiveis

de modificar a situagdo relevada nas contas-

Outros rendimentos e ganhos em activos finan.

Ganhos em instrumentos financeiros

e perdas nos activos financeiros

lnsufici6ncia de estimativa de fdrias e sub. F6rias
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Usboa, 15 de Marqo de2O22 w
\l

4

ANEXO

Balancete 2A2L

Balancete Centro Custo s 202!
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Bdan@Anal'rtico

VALORES MEIISAIS

suPERIo& 2021
no 502324937

ern074+2022 16:32:32

(Errc'l

sAt-Do6

Credor€s

tisrido a BAIANEO TOrAL Contab. e Inf., Lda.
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BalanceE Analitico

VALORES MENSA1S

,TO NACIONAL DO ENSINO SUPERIO& 2021
&Iilribuinbno W232+87

Emitido por2 ern O7{4-2OD. 16:,32:32

AC1.S{ULADOS

Licencido a BAltNgO TOTAL Contab^ e Inf., [da. ?eg,naZ de7



BalanoeE Analitico

VALORES METiISAIS

SINDICATo NACIONAL DO ENSINO SUPERIO& 2021

@(frbr.rinte no 502324187

Erni5do por 2 €rn 07{H.2022 L6:32:32

ACLIMULAD6

43

433

4331

43311

433t2

433t2

Ucerf,irdo a BAtlNgO TOIAL Contab. e Inf., [da. P6gina 3 de 7



Balanceb Analitico

vAt_oREs ilH{sArs

SINDICATO MCIONAL DO ENSINO SUPERTOR, 2021

CoflUihiinte no fl2124937
Emiudo por Z €tn O7{4.2O?2 L5i;l2j32

Aq,HULADO6

ticerriado a EALlllqo TOTAL Corfnb. e Inf-, Lda. Pagina 4 de 7
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Balancete Analitico

vaoREs titEilsAls

SINDICATO NACIOML DO ENSINO SUPERIO& 2021

Conffiuinteno 5/DZ324937

Bnibdo por 2 ern 07+4-m22 16:32:32

(Eurct

VAI-OR,ES ACTJI{UTAD(F sAtD6

Gerbes

ti:errifo a Bl{ANeO TOTAL &ntab. e Inf., Lda- P6gina 5 de 7
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BalanceG Analitico

VALORES MEI{SAIS

SINDICATO NACIONAL DO ENSINO SUPERIO& 2021

Conttur**eno fi732+t37
Emitido por 2 em O7#2O22 16:32:32

VALORES ACI,O,It.,IAD6

76

762

7627

Ucerx'ido a MtANeO TOTAL Contab. e Inf., Lda. Pagina 6 de 7
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CV"NDT.AT' *ocroMl Do ENsrNo supERro& 2021v *.*"*ffffifr*rTrH

Balanoe&Analitio

Licencia& a EA|,ANGO TOTAL Contab. e Inf., Lda. ?iginaT de7
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Balan@ de entros de custo - Contabilidade geral
(Mesde Dezembro)

@NTA

w

622

624

625

626

dls

636

642

688

6n

624

625

626

6E

6t6

6ls

842

VALORES

SINDICATO I\|/ACIONAL DO ENSINO SUPERIOR, 2021

Cofitibuinte no 5O2324937

Bnibdo por 2 €rn 144}2022 19:0!l:34

(Eur6)

sArDoS

G€dores

___s.qq

, 0,@

___9!0

62

63

632

638

a

68

62

6A

63

624

63

6?2

64

_0Jq

625

Fom€cimenbs e sewipg ext€mos | 8.353,96

Oedoca€e+ esladas e transportes I 1m,00

4.5:ts 58 1 8.048,77Enc3rgos sobre Retnuteraoes i 5.547,05

segumsdedrenbsmHafoederF I 1.916,22

orrEog gdos @m o pessod

Gastmdedefieci@edeamottizado i 702.69

Fornecimenbs e servi$s extern6

De*caSes, estadas e transpoGs ,, 34]4

3.475,92 i 25.445,2L

Fornecjmenbs e seflilc e)denns 'L 625,74

Energiaefluidc : 116,90

Servigos diversos ' 227,8I

Gastos de depreci@ e de arnortizaFo : 232,75

fS--- *--,-- --_ --------.---,.3,
lggElrB!-El _Gl_Bll

Fomecirnetilo6 e servi;os er(Fm6 3-U,6,9+

. _ ?lqq5-93

Deslocag6es, esEdas € transporbs L.6m,54

licerrhdo a EATNCO TOTAL contab. e Inf., Lda.

=OJq
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-44NDTCATO 

NACIONAL DO ENSTNO STJPERTO& 2021

\ V/ Conubrfttb no fi23.24F.37

V Enftibpor2enr t+o!2o22 l9:(D3{

62

Balanceh de entroo de cusb - C.ontabilidade geml
(t{& de DezeflSro)

CINTA

C6dtgo

622

623

626

6in

68

335.t50_
62

622

625

626

681

TOTALGERAL

SATDG

(Euros)

Credorcs

0,00

62

62

6L

68

Oe*caAdes,#setansporEs I f92,8O

Fo.necim€nbseservipso(En6 i 1.968,0

Funeimenbeseviperftenc i 13.837,50

L749ln i 18.414,$

L.749,Vt i 18.414,98

3t.789,71 : 657.444,90 37.7ll8,s4 i 613.6s6,36

lierriado a BALf,lCO TOTAL Conbb. e Inf., Lda. Rigina: 2


