
 

 

RELATÓRIO E CONTAS DA DIREÇÃO 

E 

PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 

 

Exercício de 2015 

 

“…Lembrem-se sempre que os animais são seres, eles sentem 

dor, alegria, fome, sede e são fiéis a quem lhes dá amor.” 
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OBJETO SOCIAL 

 
A ANIESP – ASSOCIAÇÃO ANIMAL DE ESPOSENDE, é fruto da união de esforços de 

verdadeiros amigos dos animais, com experiência no voluntariado a favor de causas humanitárias e 

que, por partilharem da paixão em comum, decidiram associar toda a sua dedicação e os recursos 

disponíveis, dedicando-se à defesa da dignidade da vida. Até à data da sua formalização legal, já os 

membros fundadores intervinham ativa e decisivamente na defesa dos animais abandonados no 

concelho de Esposende, por iniciativa própria ou por solicitação das entidades públicas. 

A ANIESP é uma associação sem fins lucrativos, de missão humanitária, que visa promover e 

melhorar as condições de vida das pessoas mais vulneráveis e dos animais abandonados, perdidos 

ou vítimas de maus tratos, bem como a defesa do meio ambiente. A associação visa a Proteção, 

Ensino, Tratamento e Socorro de animais abandonados, perdidos, em risco de vida, ou que, em 

qualquer local e em qualquer circunstância, estejam a ser vítimas de violência e/ou crueldade, 

incluindo quando esta é praticada pelos seus detentores. Tem ainda como propósito a ajuda a 

pessoas excluídas, desprotegidas, indefesas ou com necessidades especiais, mediante a interação 

com animais, nomeadamente, pela prestação de terapia assistida por animais (TAA) e pela 

realização de Atividades Assistidas por Animais (AAA) ou outras que se mostrem adequadas. Visa 

também a colaboração com entidades públicas ou privadas na promoção e execução de atividades 

que visem a dignificação das pessoas e dos animais e a defesa do meio ambiente, bem como a 

avaliação de comportamento e treino canino. Outro aspeto fulcral da nossa ação prende-se com a 

sensibilização e envolvimento da comunidade relativamente aos problemas de abandono, maus 

tratos e defesa dos animais. 

Somos assim uma associação socialmente responsável, que procura mudar mentalidades, 

bem como definir e promover os bons atos no combate ao flagelo do abandono de animais de 

companhia em Portugal, apoiando as famílias carenciadas e fornecendo acesso a alimentação e 

cuidados médico-veterinários. Procuramos garantir os melhores meios na promoção da adoção, 

controlo de reprodução e gestão eficiente dos albergues das associações de proteção animal. 
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RELATÓRIOS DE ATIVIDADES E CONTAS RELATIVOS A 2015 

 
Nos termos estatutários, vem a Direção da ANIESP – Associação Animal de Esposende, 

submeter à apreciação de V. Ex.ª o Relatório de Contas, o balanço analítico e a demonstração de 

resultados relativos ao exercício de 2015. Em virtude da recente constituição desta associação, que 

data 22 de outubro de 2015, não foi elaborado plano de atividades e, como tal, não existe o 

respetivo relatório para se poder apresentar demonstração de resultados e/ou cumprimento de 

objetivos. No entanto, proceder-se-á à apresentação de uma breve descrição das atividades em que 

a Associação esteve envolvida, desde a sua fundação. 

No final de 2015 a ANIESP possuía já 85 sócios 

efetivos (todos com as quotas regularizadas) e contava 

com cerca de 1880 seguidores na sua Página 

institucional na rede social Facebook. 

De um total de 95 animais resgatados, em 71 dias de 

atividade, a ANIESP realizou 76 adoções responsáveis e 

conseguiu o apadrinhamento de 2 animais. 

Transitando para o ano 2016, ainda 17 animais por adotar. 

Para além deste sucesso, a ANIESP dos 13 apelos de desaparecimento de animais que recebeu, com 

a preciosa e insistente ajuda de divulgação que fez na sua página institucional do Facebook, 

encontrou e restituiu 7 destes animais às suas famílias. Evitando assim, o sofrimento tanto dos 

animais em questão como dos seus tutores. 

De forma a conseguirmos dar resposta a todas as solicitações, e 

dada a inexistência de instalações próprias, recorremos a famílias 

de adoção temporárias (FAT) e remuneradas (FAR) e a hotéis 

para acomodar da melhor forma possível os animais resgatados.  

Quando tal não era possível, encaminhávamos os animais 

para o Canil Intermunicipal 

do Alto Minho, 

continuando, no entanto, a ANIESP a acompanhá-los e 

promovendo a sua adoção.  

A ANIESP contribui de forma ativa na melhoria das 
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condições de higiene e conforto dos animais ao cuidado do Canil 

Intermunicipal de Ponte de Lima. No âmbito da campanha 

“Pequenos gestos, grandes ações, a ANIESP doou paletes 

revestidas com placas térmicas, para colocar sobre o cimento no 

interior das boxes. 

A ANIESP investiu nos cuidados médicos aos animais 

resgatados estivessem ou não, feridos ou debilitados. Como tal, 

negociou preços dos atos médico-veterinários com as clinicas 

veterinárias da região de forma a ter menos custos e poder ajudar mais. 

Com o objetivo de reunir fundos para fazer face às diversas despesas com que se deparou, a 

ANIESP abraçou de corpo e alma alguns eventos. Entre os quais, a participação no Banco Solidário 

Animal (no hipermercado Modelo, em Esposende, no 

âmbito da Campanha Nacional da Animalife). Esta 

participação, garantiu à ANIESP alimentação canina e felina 

para alguns meses. Assim como, produtos de higiene 

animal e acessórios. 

E, ainda, a ANIESP gostaria de destacar a sua 

participação e envolvimento num evento de carater local, a 

Feira “Sabores com chila e chocolate” que decorreu no 

Largo do Cortinhal, em Fão. Onde angariou fundos e, acima 

de tudo, deu-se a conhecer e interagiu com a população.  

 

 

Na senda de conseguir mais fundos, sempre com objetivo de fazer mais e melhor pelos 

animais abandonados, a ANIESP moveu-se em diversos sentidos. Criou a T-Shirt ANIESP, tinha 

disponiveis porta-chaves em troca de donativos e distribuiu mealheiros em diversos 
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estabelecimentos comerciais do concelho, ao abrigo dos termos da alínea a) do n.º1 do artigo 198, 

decreto-lei 87/99, do Diário da República n.º 66/1999, Série I – A de 1999-03-19. 

No âmbito da divulgação da associação e sensibilização da população infantil e juvenil para o 

abandono, adoção e maus tratos, foram ainda realizadas duas palestras: a primeira na Escola do 1º 

ciclo de Gemeses e a segunda no centro de estudo “100% Excelente” em Esposende. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Desde a fundação da associação, a ANIESP procurou também estabelecer algum tipo de 

protocolo com a Câmara Municipal de Esposende, mantendo contatos quer através de correio 

eletrónico quer agendando reuniões presenciais. 

 

Relativamente ao exercício de 2015, a ANIESP reuniu uma receita de cerca de 4639,65 €, 

recorrendo às quotas dos 85 sócios, aos donativos feitos para a conta ou dados através da 

participação em eventos onde tinha disponiveis artigos diversos (consultar Quadro I) e 

apadrinhamentos. 

Quadro I - Receitas de 2015 

 
RÚBRICA 

 
QUANTIA 

 
Quotas de sócios 

 
1020,00 € 

 
Donativos 

 
3324,65 € 

 
Apadrinhamentos 

 
295,00 € 

 
 

 
 

 
TOTAL 

 
4639,65 € 

 

Considerando a recente atividade da associação, a angariação de sócios e o pagamento das 

respetivas quotas contribuíram com 22% do valor total das receitas obtidas. Fruto de um imenso 
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esforço por parte dos poucos voluntários desta associação, um deles com mais destaque devido ao 

seu empenho, disponibilidade e conhecimentos, foi sem dúvida um grande impulso. 

Apesar da crise generalizada e da atual situação económica da maioria das famílias 

portuguesas, uma parte considerável da receita (71,6%) proveio dos donativos.  

A rúbrica com menor representatividade é a relativa aos apadrinhamentos, com um valor 

baixo face ao esperado (6,4%).  

Globalmente, as receitas da ANIESP atingiram um valor bastante positivo (4639,65 €), para 

apenas 71 dias de atividade. 

No que concerne a despesas, a ANIESP teve encargos de caracter diverso (consultar o 

Quadro II). 

Quadro II - Despesas de 2015 

 
RÚBRICA 

 
QUANTIA 

 
Administrativas 

 
517,10 € 

 
Estadias e FAR 

 
444,00 € 

 
Médicas veterinárias 

 
1527,84 € 

 
Material e artigos diversos 
 

 
1590,08 € 

 
TOTAL 

 
4079,02 € 

 

As despesas iniciais foram essencialmente de caráter administrativo (12,6%), e incluíram o 

registo legal da fundação da Associação. 

No entanto, a maior fatia (cerca de 39%) foi gasta com a criação de infraestruturas para 

acomodação do material doado e compra de pequenas utilidades necessárias aos resgastes. 

Em época declarada de “crise”, os primeiros a sofrer são os 

animais de estimação, fruto da ainda retrógrada mentalidade da 

população portuguesa, tendo o número de abandonos de animais 

aumentado significativamente. Paralelamente, houve um aumento 

significativo de pedidos de auxílio e do número de 

esterilizações/castrações, com consequente incremento das despesas 

da ANIESP com gastos médico-veterinários (cerca de 37,5% da 

despesa total). A este montante acresce ainda a despesa com hotel e FAR de animais ainda por 

adotar (12,6%).  
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Feito o balanço entre as receitas (4 639,65 €) e as despesas (4079,02 €), a ANIESP transitou 

para o novo ano fiscal com um saldo positivo de 560,63€. 

 

Encerramento 

 

O presente Relatório e Conta de Gerência da Direção, relativo ao exercício de 2015, foi 

aprovado em reunião de Direção da ANIESP, a 03 de fevereiro de 2016 e mereceu o parecer 

favorável do Conselho Fiscal em 26 de abril de 2016, com o seguinte teor: 

 

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 

Dando cumprimento ao estipulado na alínea b) do Capítulo VII do artigo 49º dos Estatutos, 

vem o Conselho Fiscal da ANIESP, emitir o seu parecer sobre o Relatório e Conta de Gerência da 

Direção, relativas ao exercíco de 2015. 

Depois de análise e apreciação do Relatório e Conta de Gerência e as Demonstrações 

Financeiras, verificámos, através dos mapas e documentação apresentada, que os mesmos 

exprimem com clareza e de forma eficaz, competente e eficiente como a associação foi gerida 

neste exercício em todas as áreas da atividade, demonstrando a posição financeira da ANIESP em 

31 de dezembro de 2015, assim como o resultado e as operações no exercício findo naquela data. 

Os elementos contabilísticos encontram-se devidamente arquivados e autorizados de 

acordo com as normas internas em vigor. 

A contabilidade respeita os princípios geralmente aceites pelo Sistema de Normalização 

Contabilística. 

Não se verificam quaisquer atos que violem os Estatutos da ANIESP. 

Face ao exposto, propomos aos Senhores Associados: 

• Que aprovem o relatório da Direção e a Conta de Gerência respeitantes ao exercício 

de 2015. 

 

Fão, 26 de abril de 2016 

O Conselho Fiscal 


