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1.

RELATÓRIO DE GESTÃO

1.1. NOTA DE ABERTURA
A Política de Investimentos para o triénio de 2017-2019 identificou as linhas orientadoras do Fundo Azul,
focando-se nas prioridades que o XXI Governo Constitucional considerava mais relevantes para o
desenvolvimento da economia azul no território português.
O presente documento estrutura os aspetos que marcaram o contexto da atividade do Fundo Azul (Fundo) ao
longo do ano de 2019, bem como identifica as principais linhas de orientação que foram adotadas, tendo como
referência, por um lado, os recursos financeiros afetados ao Fundo e, por outro, a afetação dos recursos do
Fundo às diferentes áreas de intervenção.
O ano de 2019, terceiro ano completo de atividade do Fundo, pautou-se pela abertura de um edital em parceria
com a Portugal Ventures, com vista ao financiamento da economia do mar nas suas múltiplas vertentes e
setores, pela continuidade do Edital 8, bem como prosseguiu com a atividade necessária com vista à execução
dos projetos derivados dos editais lançados nos anos de 2017 e 2018.
De acordo com o artigo 13.º da Portaria n.º 344/2016, de 30 de dezembro, o Relatório de Atividades e Contas,
instrumento de gestão do Fundo, é o instrumento que reporta a atividade realizada pelo Fundo do ano a que
respeita, permitindo, assim, a avaliação da eficácia e da eficiência da atividade desenvolvida, é um instrumento
de accountability da atividade desenvolvida.
Nos termos do n.º 2 do artigo 65.º da Lei do Enquadramento Orçamental, aprovada pela Lei n.º 151/2015, de
11 de setembro, na sua redação atual, o presente relatório integra o conjunto dos documentos de prestação
de contas previstos legalmente. Trata-se de um documento que interpreta e explicita as demonstrações
orçamentais e financeiras, bem como o desempenho da gestão na execução da sua estratégia, com a finalidade
de proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada das contas públicas, através de informação
compreensível por parte dos diversos stakeholders.
O presente Relatório de Atividades e Contas reporta as principais atividades desenvolvidas pelo Fundo durante
o ano de 2019, considerando todo o enquadramento político e regulamentar aplicável, mormente a Política de
Investimentos do Fundo para o triénio 2017-2019 e o Plano de atividades de 2019. Reporta, ainda, o
desempenho em termos económico-financeiros, bem como os principais resultados alcançados no ano
económico de 2019.
O Presente Relatório traduz a primeira apresentação de contas do Fundo elaborado em conformidade com o
Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas (SNC-AP).
Em cumprimento da alínea a), n.º 3, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 16/2016, as demonstrações financeiras
foram objeto de fiscalização e certificação legal por parte do Fiscal Único, enquanto órgão responsável pelo
controlo da legalidade e da regularidade da gestão financeira e patrimonial do Fundo.

Relatório de Atividades e Contas do Fundo Azul 2019 | junho 2020

Página 4/46

1.2. CARACTERIZAÇÃO DO FUNDO AZUL
O Programa do XXI Governo Constitucional definiu o Mar como uma das suas prioridades políticas e a
implementação de uma estratégia transversal para o mar a materialização daquele desígnio nacional.
Neste contexto, o Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março, veio criar um novo mecanismo de financiamento
destinado ao setor do mar, designado por Fundo Azul.
O principal objetivo do Fundo é (i) potenciar o desenvolvimento da economia do mar, (ii) apoiar a investigação
científica e tecnológica, (iii) incentivar a proteção e monitorização do meio marinho e (iv) incrementar a
segurança marítima.

OBJETIVOS DO MECANISMO DE INCENTIVO FINANCEIRO

O referido diploma estabeleceu as bases essenciais daquele instrumento financeiro, relegando para portaria
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do mar a regulamentação detalhada do
modelo de gestão do Fundo e o enquadramento dos apoios a conceder nesse âmbito.
O Fundo tem a natureza de património autónomo e goza de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, sendo dotado de personalidade judiciária.
A prossecução dos objetivos do Fundo concretiza-se através dos seguintes mecanismos de financiamento:
a)

No âmbito do desenvolvimento da economia do mar, através de instrumentos de financiamento de
capital próprio;
b) No âmbito do desenvolvimento da economia do mar, através de instrumentos de financiamento de
capital alheio;
c) No âmbito da investigação científica e tecnológica e da monitorização e proteção do ambiente
marinho, através do financiamento total ou parcial, não reembolsável, a atividades e projetos neste
domínio.
De acordo com o n.º 2 do artigo 4.º do citado Decreto-Lei n.º 16/2016, o Fundo pode estabelecer mecanismos
de articulação com outras entidades públicas ou privadas, designadamente com outros fundos públicos ou
privados de direito nacional, europeu ou internacional, relacionados com o desenvolvimento da economia do
mar desde que relacionados com a investigação científica e tecnológica e a proteção e monitorização do meio
marinho.
Para efeitos do Decreto-Lei n.º 137/2014, de 12 de setembro, que estabelece o modelo de governação dos
fundos europeus estruturais e de investimento para o período de 2014-2020, o Fundo pode ter a qualidade de
organismo intermédio (Vd. n.º 3 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 16/2016).
Os resultados líquidos do Fundo devem ser reinvestidos com vista ao incremento das suas disponibilidades
financeiras para fins de apoio público e os saldos apurados em cada ano económico transitados para o ano
seguinte nos termos do decreto de execução orçamental em vigor.
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Tipologias de operações
O Fundo pode conceder apoios financeiros a operações, investimentos ou ações que visem a prossecução dos
objetivos fixados no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 16/2016, 9 de março.

TIPOLOGIA DE OPERAÇÕES
1.
2.
Desenvolvimento
da economia do
3.
mar
4.
5.
1.
Investigação
científica e
tecnológica do
mar

2.
3.
4.
5.

Apoio de startups tecnológicas da nova economia do mar;
Apoio às atividades económicas ligadas ao mar, designadamente no âmbito dos auxílios à
formação, ao acesso das PME a financiamento, da investigação, desenvolvimento e
inovação;
Dinamização de instrumentos de reforço ou de financiamento de capital próprio ou de
capital alheio e de partilha de risco;
Ações para proteção e desenvolvimento da segurança alimentar e alimentação escolar;
Apoio à promoção das energias renováveis.
Novas linhas de investigação científica e tecnológica aplicadas às prioridades das políticas
públicas para o mar;
Desenvolvimento tecnológico para a economia do mar e da biotecnologia;
Transferência de conhecimento na área das políticas públicas e economia do mar;
Investigação aplicada, em parceria com a indústria;
Atualização nas áreas da investigação e do desenvolvimento tecnológico para a economia
do mar.

Monitorização e
proteção do
ambiente
marinho

1.
2.
3.
4.
5.

Garantia do bom estado ambiental do domínio público marítimo;
Prevenção e combate à poluição do meio marinho;
Proteção ou recuperação de ecossistemas e biodiversidade marinha;
Resposta a emergências de salvaguarda dos interesses nacionais marítimos;
Consciencialização social sobre a importância do mar.

Segurança
marítima

1.
2.

Formação ao nível da segurança no mar;
Investimentos ou ações que visem a salvaguarda da vida humana no mar.

As operações a apoiar pelo Fundo deverão assentar num triplo pilar de sustentabilidade (1) económicofinanceiro (gerar níveis de rentabilidade atrativos); (2) ambiental (minimizar o impacto ambiental da cadeia de
valor) e (3) social (criar postos de trabalho e promover a justiça e inclusão social).
A compatibilização destes pilares deverá ser efetuada através do financiamento de projetos assentes em novos
modelos de negócio geradores de oportunidades inovadoras, rentáveis e sustentáveis com um enfoque na
Economia Circular e Economia Azul.
Neste sentido, o Fundo encara como crucial o financiamento de atividades de relevância económica, tais como,
o fomento da energia das ondas, a biotecnologia e o desenvolvimento de tecnologia aplicadas ao mar.
O Fundo pretende apoiar a criação de novos negócios focados na aplicação de recursos biológicos marinhos
geradores de novos produtos competitivos nos domínios do setor alimentar (humano e animal), da aquicultura,
da farmacêutica, da medicina e da engenharia de novos materiais, a eficiência da exploração dos recursos
energéticos, minimizar as necessidades de utilização do solo pelo setor energético e reduzir as emissões de
gases com efeito de estufa.
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A tecnologia e a investigação científica e tecnológica terão um importante contributo para a transformação do
mercado, pelo que o Fundo pretende alocar financiamento a estas atividades.
Por último, este instrumento financeiro pretende financiar operações de sensibilização que promovam e
aumentem o nível de literacia dos oceanos entre diversas camadas da população portuguesa com enfoque nas
mais jovens.

Documentos enquadradores
▪

Programa do XXI Governo Constitucional;

▪

Programa Nacional de Reformas 2016-2019;

▪

Grandes Opções do Plano para 2016-2019, aprovadas pela Lei n.º 7-B/2016, de 31 de março;

▪

Fundo Azul, criado pelo Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março;

▪

Regulamento de Gestão do Fundo Azul, aprovado pela Portaria n.º 344/2016, de 30 de dezembro,
estabelece o procedimento de apresentação e seleção de candidaturas, de operações e a tipologia de
apoios e beneficiários elegíveis.

▪

Política de Investimentos do Fundo Azul;

▪

Plano Anual de Atividades 2019;

▪

Despacho n.º 8356/2017, do Ministro das Finanças e da Ministra do Mar, de 25 de setembro, relativo
à nomeação do Fiscal Único do Fundo Azul;

▪

Grandes Opções do Plano para 2019, aprovadas pela Lei n.º 70/2018, de 31 de dezembro;

▪

Lei do Orçamento do Estado de 2019, aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro;

▪

Disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado de 2019, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
84/2019, de 28 de junho.

Estrutura organizacional
A condução estratégica do Fundo incumbe ao membro do Governo responsável pela área do mar, através de
orientações gerais e especificas, sendo estas orientações vinculativas.
Compete aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do mar:
a) A aprovação da política de investimentos do Fundo;
b) A aprovação, sob proposta do Conselho de Gestão, dos planos financeiros e orçamentos anuais, bem
como as contas e relatórios de execução;
c) A decisão sobre as participações do Fundo superiores a determinado valor, nos termos definidos no
regulamento de gestão.
O funcionamento e gestão do Fundo são atribuídos ao Conselho de Gestão e ao Conselho Consultivo.
O Fundo é, nos termos da sua lei orgânica, dirigido por um presidente, e dois vogais que, no seu conjunto,
constituem o Conselho de Gestão (CG). Como órgãos dispõe, ainda, de um fiscal único, designado e com as
competências previstas na Lei-Quadro dos institutos públicos, e de um Conselho Consultivo que apoia e
participa na definição das linhas gerais de atuação do Fundo.
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No que respeita aos serviços de apoio técnico, administrativo e logístico, o Fundo não dispõe de estrutura
própria, recorrendo à estrutura da DGPM para a realização dessas competências.
O Conselho de Gestão do Fundo é composto por um presidente e dois vogais, sendo o Diretor-Geral de Política
do Mar, por inerência, o presidente, e os restantes vogais designados pelo membro do Governo responsável
pela área do mar, de entre os dirigentes ou gestores públicos de entidades sob a sua tutela ou
superintendência.
Nos termos do n.º 3 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 16/2016, ao Conselho de Gestão compete-lhe:
a) Representar legalmente o Fundo;
b) Cumprir e executar as orientações estratégicas;
c) Elaborar, para aprovação dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do mar,
os planos financeiros e orçamentos anuais, bem como as contas e os relatórios de execução;
d) Propor ao membro do Governo responsável pela área do mar, no quadro das orientações por este
definidas, a política de investimentos do Fundo, pronunciando-se sobre a compatibilidade de todos os
investimentos com esta;
e) Elaborar as propostas de regulamentos que se revelem necessários ao normal funcionamento do
Fundo e que assegurem o cumprimento das regras exigidas pelas políticas públicas que asseguram a
origem dos seus capitais, com vista à sua aprovação pelo membro do Governo responsável pela área
do mar;
f) Outorgar os contratos em que o Fundo seja parte;
g) Aprovar as operações que se enquadrem nos objetivos e que não sejam da competência dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do mar;
h) Outorgar os instrumentos que formalizam a articulação do Fundo com outras entidades e fundos, nos
termos previstos no presente decreto-lei;
i) Preparar a proposta de decisão e fornecer todos os elementos necessários para que os membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do mar se possam pronunciar sobre as operações
cuja aprovação seja da sua competência;
j) Adquirir bens para o Fundo, exercer os respetivos direitos, alienar, ou onerar, os bens que integram o
seu património, bem como assegurar o pontual cumprimento das suas obrigações;
k) Definir o plano de aplicação dos recursos de tesouraria disponíveis do Fundo, de acordo com critérios
de elevada diligência e racionalidade;
l) Assegurar a conformidade da documentação e contabilidade do Fundo de forma a assegurar o registo
de todas as operações realizadas e a identificar claramente a sua estrutura patrimonial e de
funcionamento;
m) Acompanhar e elaborar relatórios periódicos relativos à evolução da situação económica e financeira
das empresas em que o Fundo detenha aplicações e assegurar o acompanhamento da execução de
projetos que tenham sido objeto de apoio;
n) Prestar às entidades competentes todas as informações sobre a execução da estratégia de
investimentos, financiamentos e sobre as operações realizadas e a realizar, as empresas participadas,
e sobre a evolução das contas do Fundo;
o) Fornecer às autoridades competentes todas as informações obrigatórias ou as que pelas mesmas
sejam solicitadas;
p) Elaborar os relatórios e contas da atividade do Fundo e fazer o reporte à IGF;
q) Submeter ao membro do Governo responsável pela área do mar os relatórios e contas da atividade
do Fundo acompanhados do parecer da IGF e do relatório do fiscal único.
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A composição do Conselho Consultivo é definida por despacho do membro de Governo responsável pela área
do mar, devendo a sua composição integrar todas as entidades que financiam o Fundo e, por entidades públicas
e privadas que atuem, de forma relevante, nas áreas de atuação do Fundo.
Sendo o Conselho Consultivo a estrutura de consulta do Fundo, compete-lhe:
a) Analisar e emitir opinião sobre a estratégia de investimento do Fundo;
b) Analisar e emitir opinião sobre as grandes linhas de orientação em função dos objetivos preconizados,
sugerindo novas áreas de atuação a serem cobertas;
c) Propor medidas que possam melhorar a adequação do Fundo aos seus objetivos e políticas
prosseguidas.
Nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, o Fundo dispõe de um fiscal único, o qual é
responsável pelo controlo da legalidade, da regularidade e da boa gestão financeira e patrimonial.
Para o Fundo, foi nomeado pelo despacho n.º 8356/2017 como fiscal único a sociedade de Revisores Oficiais
de Contas BDO & Associados (1).
O apoio logístico, técnico e administrativo ao Fundo é prestado pela Direção-Geral de Política do Mar (DGPM),
de acordo com o artigo 15º do Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março.
O Fundo tem a natureza de património autónomo e goza de autonomia administrativa, financeira e
patrimonial.
A gestão financeira do Fundo realiza-se de acordo com os princípios e os instrumentos de gestão aplicáveis aos
fundos e aos serviços autónomos.
A fiscalização do Fundo é assegurada pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF).

SÍNTESE DO MODELO DE GOVERNAÇÃO
TIPOLOGIA DE FUNÇÕES

RESPONSÁVEIS

Condução estratégica

Membro do Governo responsável pela área do mar

Funcionamento e Gestão

Conselho de Gestão (1 presidente e 2 vogais);
Conselho Consultivo.

Apoio técnico, administrativo e logístico

Direção-Geral de Política do Mar

Controlo da legalidade, da regularidade financeira e patrimonial

Fiscal único

Fiscalização

Inspeção-Geral das Finanças

Organograma
O diagrama abaixo representa esquematicamente o atual organograma do Fundo.

(1)

Inscrito na OROC com o n.º 29 e na CMVM sob o n.º 20161384, representada pelo revisor oficial de contas licenciado Pedro Manuel
Aleixo Dias, ROC com o n.º 725.
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Intervenientes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conselho de Gestão;
Conselho Consultivo;
Fiscal Único;
Direção-Geral de Política do Mar (apoio logístico);
Apoio Técnico e Administrativo (atualmente sem recursos humanos, pelo que o apoio está a ser
prestado pela DGPM);
Beneficiários do apoio;
Inspeção-Geral de Finanças.

Segregação de funções
Estando a DGPM incumbida de prestar apoio técnico, administrativo e logístico e de modo a garantir uma
adequada segregação de funções encontra-se implementada a seguinte matriz de responsabilidades:

Planeamento dos Anúncios
Aprovação dos Anúncios

DSE

DSP

CG

X

X

X

Promotores

DIO
Tec 1

Tec 2

Tec 3

X

X

X

DAJFA

X

Candidaturas

X

Admissibilidade de
Candidaturas
Avaliação de Candidaturas
Aprovação de Candidaturas

Peritos

X
X

Submissão de Pedidos de
Pagamento/Adiantamento
Análise de Pedidos de
Pagamento/Adiantamento

X
X

Pagamentos

X

Recuperação de apoios

X

X

X

X

Auditorias

X

X

X

X
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1.3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Em 2019, o Fundo lançou o Edital n.º 9(2) dedicado à economia azul em parceria com a Portugal Ventures(3),
tendo sido definido 1 M€ (um Milhão de euros) como dotação do FA.
Através do lançamento deste edital pretendeu-se, pela primeira vez, criar condições de acesso 1) a capitais
próprios (Portugal Ventures), e 2) a dívida reembolsável para financiar o desenvolvimento de projetos (Fundo
Azul).

SETORES

Neste Edital foram definidas seis prioridades estratégicas para a apresentação de candidaturas: a Aquacultura,
a Biotecnologia Azul, as Energias Renováveis Oceânicas, as Soluções tecnológicas de apoio às pescas,
construção naval e transporte marítimo; a Indústria naval e náutica de recreio com elevado potencial inovador
(que apresente um posicionamento estratégico em segmentos de valor acrescentado) e o Turismo náutico e
científico.

QUADRO 1 – EDITAIS PUBLICADOS EM 2019
Editais

Dotação Orçamental

Prazo apresentação candidaturas

1 M€

09-08-2019
a

Edital nº. 09/2019 - Blue Economy

31-12-2019

Encontram-se em fase de execução os seguintes Editais:
▪

Edital n.º 1/2017 - Novos Empreendedores do Mar;

▪

Edital n.º 2/2017 - Energias Renováveis Oceânicas;

▪

Edital n.º 3/2017 - Novos Empreendedores do Mar;

▪

Edital n.º 4/2017 - Segurança Marítima;

▪

Edital n.º 5/2017 - Biotecnologia Azul;

▪

Edital n.º 6/2017 - Monitorização e Proteção do Ambiente Marinho;

▪

Edital n.º 7/2018 - Estudos de Investigação e Desenvolvimento Científico e Tecnológico para as novas
áreas emergentes da Economia do Mar;

▪

Edital n.º 8/2018 - Criação de uma Plataforma Integrada de Gestão de Dados do Atlântico.

(2)

https://96594c97-1436-40ba-b257-d6d0d780b25f.filesusr.com/ugd/eb00d2_f599596192614cd8ba00e59d4cd7a97c.pdf

(3)

https://www.portugalventures.pt/calls/call-blue-economy/
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Em 2019, concluiu-se o processo de análise dos Editais n.ºs 3 a 6, lançados ainda no ano de 2017, deu-se
continuidade às tarefas de análise das candidaturas dos Editais n.ºs 7 e 8, encontrando-se o Edital n.º 8 já em
fase de execução, bem como 2 candidaturas do Edital n.º 7.
Relativamente aos Editais n.ºs 3 a 6, cujos prazos de receção de candidaturas terminaram no ano de 2018, no
que concerne ao número de candidaturas aprovadas, verificaram-se os seguintes resultados:

QUADRO 2 – CANDIDATURAS APROVADAS NO ANO DE 2019
N.º
Candidaturas
Recebidas

N.º
Candidaturas
Aprovadas

Investimento
Elegível Total

Apoio do
Fundo Azul

Montante
Previsto no
Edital

Edital 3/2017-Novos
empreendedores do mar

13

4

2.410.330,00 €

1.466.362,40 €

5.000.000,00 €

Edital 4/2017-Segurança marítima

22

6

1.294.968,00 €

1.130.361,00 €

1.200.000,00 €

Edital 5/2017-Bioteconologia azul

43

14

2.674.170,42 €

2.216.768,54 €

2.250.000,00 €

Edital 6/2017-Monitorização e
proteção do ambiente marinho

100

14

1.696.123,13 €

1.500.000,00 €

1.500.000,00 €

Edital 7/2018- Estudos de
investigação e desenvolvimento
científico e tecnológico

7

2

111.086,00 €

99.937,00 €

500.000,00 €

Edital 8/2018- Criação de
plataforma integrada de gestão de
dados do atlântico

1

1

249.999,00 €

249.999,00 €

250.000,00 €

Editais

No âmbito do Edital n.º 3 foram aprovadas 4 candidaturas com um investimento elegível de 2.410.330,00 € e
um apoio por parte do Fundo de 1.466.362,40 € (61%).
No Edital n.º 4, foram aprovadas 6 candidaturas, com um apoio de 1.130.361,00 €, pelo Fundo face ao
investimento elegível de 1.294.968,00 €, representando 87% de apoio por parte do Fundo.
Relativamente ao Edital n.º 5 num total de 43 candidaturas foram aprovadas 14 candidaturas, com um
investimento elegível de 2.674.170,42 € e um apoio do FA de 2.216.768,54 € (83%).
Foram recebidas 100 candidaturas no Edital n.º 6, 14 das quais foram aprovadas, com um investimento elegível
total de 1.696.123,13 € e um apoio do Fundo de 1.500.000,00 € (88%).
No âmbito do Edital n.º 7, que se encontra aberto em permanência em função da verba disponível, foram
aprovadas 2 candidaturas das 7 submetidas ao Fundo, num total de investimento elegível de 111.086,00 € e de
99.937,00 € (90%) de apoio por parte do Fundo.
O Edital n.º 8 teve uma candidatura no valor de 249.999,00 € com uma taxa de apoio por parte do Fundo de
100%.
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GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO DE APOIOS POR EDITAL

Na globalidade dos editais o Fundo Azul tem neste momento 50 projetos, cuja distribuição geográfica pode ser
observada no Quadro abaixo.

GRÁFICO 2 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
50 Projetos
Investimento elegível total: 11,8 M€ | Fundo Azul: 9,3 M€
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Síntese conclusiva
Em termos gerais, cumpre destacar o trabalho desenvolvido com vista à criação de condições que permitiram,
em 2020, estabelecer mecanismos financeiros de apoio ao desenvolvimento da economia azul no território
português.
Encontra-se em curso a revisão do Manual de Procedimentos do Fundo. Foi lançado um edital em parceria com
a Portugal Ventures com vista ao financiamento da economia do mar nas suas múltiplas vertentes e setores,
procedeu-se à avaliação dos Editais n.ºs 5 e 6, tendo sido aprovadas operações dos Editais n.ºs 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
O desafio que se coloca para o ano de 2020 será tornar o Fundo num instrumento financeiro de referência na
economia do mar, eficiente na atribuição dos apoios, por um lado e eficaz no apoio aos investidores e
beneficiários candidatos por outro, correspondendo às expectativas geradas com a sua criação pelo Estado
Português.

1.4. Organização contabilística
O Fundo possui contabilidade organizada em SNC-AP, baseada na aplicação contabilística GeRFiP (Gestão de
Recursos Financeiros Partilhados), em regime de sistema partilhado com o prestador de serviços públicos:
ESPAP. Os documentos de suporte ao registo das operações contabilísticas encontram-se arquivados estando
os documentos segregados em documentos de Despesa e Receita.

Organização do Arquivo
O arquivo de Despesa encontra-se organizado por processos, cada processo é capeado por uma folha de rosto
resumo, sendo cada processo composto por vários documentos:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pedido interno;
Informação da cabimentação efetuada nas rubricas orçamentais;
Documento de autorização da despesa;
Requisição oficial/nota de encomenda;
Fatura ou documento legal equivalente emitido pelo terceiro;
Documento de autorização do pagamento;
Comprovativo do pagamento efetivo à entidade externa em causa.

O arquivo da Receita encontra-se organizado por número de receita e é composto pelos seguintes elementos:
▪
▪
▪

Solicitação de Transferência de Fundos;
Comprovativo da transferência recebida de terceiros;
Registo da receita no sistema contabilístico GeRFiP.

1.5. Proposta de Aplicação de Resultados
Propõe-se que os Resultados Líquidos do exercício, no montante de 1.250.689,54€, sejam integralmente
aplicados na rubrica de Resultados Transitados.
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1.6. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
Na sequência da pandemia originada pelo COVID 19, decretada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no
dia 11 de março de 2020, foi implementado para a Direção-Geral de Politica do Mar, entidade que presta apoio
ao Fundo Azul, um plano de contingência em todos os seus Serviços de forma a garantir a segurança dos seus
colaboradores e terceiros, adotando o regime de teletrabalho para alguns dos seus trabalhadores.
Pelo facto dos efeitos causados por esta pandemia, serem considerados um acontecimento após a data do
balanço que não deram lugar a ajustamentos e pelo facto de não existirem no momento bases para estimar e
quantificar a relevância do impacto desta situação nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de
dezembro de 2019, contudo, consideramos que o pressuposto contabilístico da continuidade adotado nas
demonstrações financeiras se mantém apropriado.

O Conselho de Gestão do Fundo Azul em exercício
Assinado por : HELENA MARGARIDA MOREIRA DE
OLIVEIRA VIEIRA
Num. de Identificação: BI107628562
Data: 2020.06.30 19:41:52+01'00'

_____________________________________________________________
Helena Vieira
Presidente

SUSANA Assinado de
forma digital por
RITA
SUSANA RITA
SIMÕES
GOMES GOMES
BAPTISTA
SIMÕES Dados:
2020.06.30
BAPTISTA 20:18:59 +01'00'
_____________________________________________________________
Susana Baptista
Vogal

Assinado de forma

LUIS MIGUEL digital por LUIS
CARTAXEIRO
CARTAXEIRO MIGUEL
DE SOUSA
2020.06.30
DE SOUSA Dados:
19:09:45 +01'00'
_____________________________________________________________
Luís de Sousa
Vogal
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2.
2.1.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanço
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2.2.

Demonstração dos resultados por natureza
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2.3. Demonstração de fluxos de caixa
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2.4.

Demonstração das alterações do património líquido
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2.5.

Anexo às demonstrações financeiras de 2019

Nas seções que se seguem serão apenas apresentados os capítulos e pontos aplicáveis ao Fundo Azul.

0.

ADOÇÃO INICIAL DO SNC-AP – DIVULGAÇÃO TRANSITÓRIA

As presentes demonstrações financeiras são as primeiras divulgadas de acordo com as Normas de
Contabilidade Pública expressas do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas –
SNC-AP, conforme Decreto-Lei 192/2015, de 11 de setembro.
O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 192/2015, que aprova o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas, determina a obrigação de todos os serviços e organismos da administração central,
regional e local que não tenham natureza, forma e designação de empresa, ao subsetor da segurança social, e
às entidades públicas reclassificadas, aplicarem o Sistema de Normalização Contabilística para as
Administrações Públicas (SNC -AP).
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, que altera o regime da administração
financeira do Estado e do Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, essa
determinação passou a ser obrigatória a partir de 01 de janeiro de 2018 (vd. artigo 18.º do supramencionado
diploma).
As entidades públicas que adotam o SNC-AP pela primeira vez devem: reconhecer todos os seus ativos e
passivos cujo reconhecimento é exigido pelas normas de contabilidade pública; reconhecer itens como ativos
apenas se os mesmos forem permitidos pelas normas de acordo com o Plano Oficial de Contas de Contabilidade
Pública (POC-P), e aplicar as normas de contabilidade pública na mensuração de todos os ativos e passivos
reconhecidos.
Assim, em sede de adoção do novo referencial contabilístico procedeu-se:
▪

Reconhecimento de todos os ativos e passivos exigíveis pelas Normas da Contabilidade Pública;

▪

Reconhecimento de itens como ativos apenas se os mesmos forem permitidos pelas Normas da
Contabilidade Pública;

▪

Reclassificação à luz das Normas da Contabilidade Pública dos itens reconhecidos em categoria
diferente da aplicável até então de acordo com o POC-P;

▪

Aplicação das Normas da Contabilidade Pública na mensuração de todos os ativos e passivos
reconhecidos.

Os ajustamentos resultantes da mudança das políticas contabilísticas que se verifiquem devem ser
reconhecidos no saldo de resultados transitados no período em que os elementos são reconhecidos e
mensurados e as entidades públicas devem reconhecer ainda os correspondentes ajustamentos no período
comparativo anterior.
A NCP 1 contém um conjunto de divulgações que devem ser efetuadas no ano de transição. No primeiro
período de relato em que a entidade aplica pela primeira vez o SNC-AP, deve ser efetuada a divulgação de um
conjunto de informações:
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▪

Forma como a transição dos normativos anteriores para as NCP afetou a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados.

▪

Reconciliação do património líquido relatado segundo os normativos anteriores com o património
líquido segundo as NCP.

▪

Reconciliação do resultado relatado segundo os normativos anteriores, relativo ao último período de
mais recentes demonstrações financeiras anuais.

▪

Reconhecimento ou reversão, pela primeira vez, de perdas por imparidade ao preparar o balanço de
abertura de acordo com as NCP.

▪

Se as primeiras demonstrações financeiras de acordo com as NCP são as primeiras demonstrações
financeiras apresentadas.

Em conformidade, as primeiras demonstrações financeiras preparadas de acordo com o SNC-AP a reexpressão
da informação relativa ao ano anterior (comparativos) é apresentada através da conversão dos saldos para as
contas e rubricas das demonstrações financeiras de acordo com o SNC-AP, em conformidade com o mapa
seguinte:
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Adoção pela primeira vez do SNC-AP – divulgação transitória
No processo de transição para o SNC-AP, não se verificaram quaisquer reconhecimentos a assinalar no
Fundo, conforme exigido pelas normas de contabilidade pública, não se afigurando necessário proceder a
qualquer correção.
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1.

IDENTIFICAÇÃO DA
CONTABILÍSTICO

1.1.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E PERÍODO DE RELATO

1.2.

ENTIDADE,

PERÍODO

DE

RELATO

E

REFERENCIAL

Designação

Fundo Azul

NIF

720 014 239

Endereço

Av. Dr. Alfredo Magalhães Ramalho, n.º 6, 1449-006 Lisboa

Classificação orgânica

17 1 03 05 00

Tutela

Ministério do Mar

Legislação que criou o Fundo

▪ Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março, que cria o Fundo Azul;
▪ Portaria n.º 344/2016, de 30 de dezembro, que aprova o Regulamento
de Gestão do Fundo Azul

REFERENCIAL CONTABILISTICO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
a) Referencial contabilístico

As demonstrações financeiras foram preparadas em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística
para as Administrações Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro. De
referir que as notas não indicadas neste Anexo não são aplicáveis, ou significativas para a compreensão das
Demonstrações Financeiras em análise.
Não existiram, no decorrer do exercício, casos excecionais que implicassem a derrogação de disposições
previstas pelo SNC-AP com efeitos materialmente relevantes ou que pudessem inferir na imagem verdadeira e
apropriada das demonstrações financeiras.

b) Derrogações de disposições do SNC-AP
Não existiram, no decorrer do exercício, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a
derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC-AP que tenham produzido efeitos materialmente
relevantes e que pudessem pôr em causa a imagem verdadeira e apropriada das demonstrações financeiras.
c) Comparabilidade
Conforme referido na nota 0 acima, as presentes demonstrações financeiras são as primeiras apresentadas de
acordo com as NCP. Por conseguinte e em conformidade com as instruções emanadas através do Manual de
Implementação relativamente à aplicação inicial do SNC-AP, da autoria da Comissão de Normalização
Contabilística, a informação comparativa relativa a 2018 é baseada no referencial contabilístico anterior – POCP
– tendo sido assegurada a conversão de saldos para as contas e rubricas das demonstrações financeiras de
acordo com o novo referencial aplicável, tendo por base o entendimento da relação custo-benefício da CNC,
quanto às vantagens residuais de uma reexpressão comparativa no primeiro ano de aplicação do novo
normativo.
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Dado que a data de transição para este novo referencial foi o dia 1 de janeiro de 2019, os valores referentes ao
período findo em 31 de dezembro de 2018 não foram reexpressos, pelo que não são comparáveis para algumas
rubricas das demonstrações financeiras. Esta limitação é contornada com o recurso aos mapas de reconciliação
para o balanço de abertura apresentados na mesma nota.

d) Valores de caixa e depósitos bancários no IGCP
Em 31 de dezembro de 2019 a desagregação dos saldos de caixa e depósitos bancários no IGCP apresentava a
seguinte distribuição:
Quadro 1 - Desagregação de caixa e depósitos

O Fundo Azul, no exercício de 2019, deve cumprir com o principio da Unidade de Tesouraria do Estado, tendo
uma conta bancária do IGCP, E.P.E (Tesouro), na qual deposita a totalidade das suas disponibilidades. À data
de 31 de dezembro de 2019, o saldo contabilístico na conta era de 5.702.402,14€.

2.

IDENTIFICAÇÃO DA
CONTABILÍSTICO

2.1.

BASES DE MENSURAÇÃO

ENTIDADE,

PERÍODO

DE

RELATO

E

REFERENCIAL

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com a NCP 1 – estrutura e conteúdo das
demonstrações financeiras e são apresentadas em euros.
O euro é a moeda funcional e de apresentação.
a)

Apresentação apropriada e conformidade com as NCP

As presentes demonstrações financeiras apresentam de forma apropriada a posição financeira, o desempenho
financeiro e os fluxos de caixa da entidade. Representam de forma fiel os feitos das transações, outros
acontecimentos e condições, de acordo com a definição e critérios de reconhecimento de ativos, passivos,
rendimentos e gastos estabelecidos na estrutura concetual e nas NCP.
b) Informação Comparativa
A informação comparativa foi divulgada com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas
demonstrações financeiras.
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Respeitando o Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas foram adotadas de maneira
consistente ao longo do tempo. Em face de alterações em políticas contabilísticas, as quantias comparativas
afetadas pela reclassificação são divulgadas tendo em conta:
▪
▪
▪

A natureza da reclassificação;
A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
Razão para a reclassificação.

c)

Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação,
quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem alterações significativas na
natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas proporcionando informação fiável e
relevante aos utilizadores da informação.
d) Materialidade e Agregação
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. Cada classe material de itens
semelhantes é apresentada separadamente nas demonstrações financeiras. Os itens de natureza ou função
diferente são apresentados separadamente, exceto se imateriais.
e) Compensação
Tanto ativos como passivos, quer gastos e rendimentos não foram sujeitos a qualquer tipo de compensações
cruzadas, exceto se exigíveis por quaisquer das NCP aplicáveis do SNC-AP.
f)

Continuidade

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, o Fundo continuará a operar no futuro previsível,
assumindo que não existe nem intenção nem necessidade, de liquidar ou de reduzir de forma substancial a sua
atividade ou níveis operacionais.

2.2.

PRINCIPAIS PRESSUPOSTOS RELATIVOS AO FUTURO

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a
partir dos livros e registos contabilísticos do Fundo Azul, mantidos de acordo com princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que afetem o valor dos ativos e passivos existentes à data do
balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras do período. Esses eventos, se
significativos, são divulgados no presente anexo às demonstrações financeiras.

2.6

PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA DAS ESTIMATIVAS

As estimativas de valores futuros que se justificaram e se reconheceram nas demonstrações financeiras
refletem a evolução previsível da entidade no quadro do seu plano estratégico e as informações disponíveis
face a acontecimentos passados e a situações equivalentes de outras entidades, não sendo previsível qualquer
alteração significativa deste enquadramento a curto prazo que possa por em causa a validade dessas
estimativas ou implicar um risco significativo de ajustamentos materialmente relevantes nas quantias
escrituradas dos ativos e passivos no próximo período.
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14.

RENDIMENTO DE TRANSAÇÕES SEM CONTRAPRESTAÇÃO

14.1. DIVULGAÇÃO DAS CLASSES DE RENDIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO
Os rendimentos provenientes de transações sem contraprestação recebidos nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2019, têm a seguinte decomposição na demonstração de resultados:
Quadro 14.1 - Rendimentos sem contraprestação
Rendimentos
Impostos, contribuições e taxas
Transferências e subsídios obtidos

17.

SNC_AP
31-12-2019
86.299,14 €
2.311.090,50 €

ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES

Quando ocorrem eventos subsequentes à data do balanço que demonstram a evidência de condições que já
existiam à data do balanço, o impacto desses eventos é ajustado nas demonstrações financeiras. Caso
contrário, eventos subsequentes à data do balanço com uma natureza e dimensão material são descritos nesta
nota.
Por outro lado, e tendo em conta a existência de uma enfase identificada quer pelo Fiscal Único e pela
Inspeção-Geral de Finanças, no anterior relatório de contas, o Conselho de Gestão solicitou ao Gabinete de S.
Exa. a Ministra do Mar, em 25 de julho de 2019(4), orientações sobre a realização do capital inicial do Fundo, de
acordo com o previsto no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 16/2016, que se anexa ao presente relatório.
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações
Financeiras de 31 de dezembro de 2019.

18.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

18.1.

POLÍTICAS CONTABILISTICAS E BASES DE MENSURAÇÃO

Os ativos e passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio apenas são reconhecidos pelo Fundo Azul
quando estes se tornam uma parte das disposições contratuais dos mesmos.
Os instrumentos financeiros que tenham uma maturidade definida, cujos retornos sejam de montante fixo,
com taxa de juro fixa durante a vida do instrumento, ou com taxa variável que seja um indexante típico de
mercado para operações de financiamento (Euribor) ou que inclua um spread sobre esse mesmo indexante e
que não contenha nenhuma clausula contratual que possa resultar, para o seu detentor, em perda do valor
nominal e de juro acumulado (excluindo casos de risco de crédito),são mensurados ao custo ou ao custo
amortizado, menos perdas por imparidade acumuladas. São também mensurados ao custo ou ao custo
(4)

Através do ofício n.º 344-DAJFA/2019
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amortizado, menos perdas por imparidade acumuladas, os contratos para conceder ou contrair empréstimo
em base líquida e os instrumentos de capital próprio que não sejam negociados publicamente e cujo justo valor
não possa ser obtido de forma fiável, bem como contratos ligados a tais instrumentos que, se executados,
resultam na entrega de tais instrumentos.
Os demais instrumentos financeiros são mensurados ao justo valor com contrapartida em resultados e os
custos de transação na mensuração inicial destes ativos ou passivos financeiros.
As políticas de mensuração de instrumentos financeiros não são alteradas enquanto os mesmos
permanecerem na posse do Fundo.

19. Outras divulgações

Ativos não correntes e correntes

Durante o exercício de 2019, o Fundo Azul financiou o desenvolvimento de projetos aprovados no âmbito dos
Editais 1 e 3 – Novos Empreendedores do Mar, apoios reembolsáveis, no valor de 818.917,50 €.
Rubricas

2019

2018

818.917,50

0

5.702.402,14

7.361.613,82

6.521.319,64

7.361.613,82

Ativos não correntes
Devedores por empresti. Bonif e sub. Reembols.
Ativos correntes
Caixa e depósitos
TOTAL

Património Líquido

Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o património líquido do Fundo Azul, apresentava a
seguinte decomposição:

Discriminação

Resultados transitados.
Resultado líquido do período
TOTAL
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31-12-2018

223.588,95

0

1.250.689,54

223.588,95

1.474.278,49

223.588,95
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Passivos correntes

Em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, o Fundo Azul apresentava a seguinte decomposição
do passivo corrente:
Rubricas

2019

2018

84.996,34

3.000.000,00

4.962.044,81

4.138.024,87

5.047.041,15

7.138.024,87

Passivo corrente
Outras contas a pagar
Diferimentos
TOTAL

O saldo contabilizado na rubrica “outras contas” é relativo a transferência do Orçamento do Estado e será
devolvida aos cofres do Estado em 2019, tendo sido já feito em 2018.
Quanto ao saldo contabilizado na rubrica “Diferimento” provém de verbas recebidas da Entidade “Fundo
Ambiental” e da verba transitada em saldo de gerência de 2018, conforme estabelecido no n.º 4 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 16/2016, de 9 de março, e não utilizada em despesa em 2019.

Outras divulgações
Tendo em conta a existência de uma enfase identificada quer pelo Fiscal Único e pela Inspeção-Geral de
Finanças, no anterior relatório de contas, o Conselho de Gestão solicitou ao Gabinete de S. Exa. a Ministra do
Mar, em 25 de julho de 2019(5), orientações sobre a realização do capital inicial do Fundo, de acordo com o
previsto no n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 16/2016, que se anexa ao presente relatório.

2.6.

Analise patrimonial

O Fundo Azul, no decurso do ano económico de 2019, aplicou os princípios contabilísticos estabelecidos no
Decreto-Lei n.º 232/97, de 3 de setembro, em específico, os princípios da entidade contabilística, da
continuidade, consistência, especialização (ou do acréscimo), custo histórico, prudência, materialidade e da
não compensação, o que lhe permitiu a obtenção de uma imagem verdadeira e apropriada da situação
financeira, dos resultados e da execução orçamental (Quadro infra).

Quadro – Análise Patrimonial
Património líquido

1.474.278,49 €

Passivo

5.047.041,15 €

Ativo

6.521.319,64 €

Fonte: GeRFiP, 29/06/2020

(5)

Através do ofício n.º 344-DAJFA/2019
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Balanço
O Fundo Azul, em 2019, apresenta um Ativo de 6.521.319,64€. Em cumprimento com o princípio de
especialização do exercício, foram constituídos proveitos diferidos no valor de 4.962.044,81€.
Em outras contas a pagar, encontra-se registado um montante de 84.996,34€, a ser entregues aos cofres do
Estado em 2019.

Demonstração de resultados
Em 2019, o Fundo Azul apresenta um Resultado Líquido do Exercício positivo no valor de 1.250.689,54.
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3. DEMONSTRAÇÕES ORÇAMENTAIS
As demonstrações orçamentais apresentadas no presente Relatório são referentes ao exercício de 2019, de
01.01.2019 a 31.12.2019, em harmonia com o Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações
Públicas (SNC-AP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 192/2015, de 11 de setembro.
A apresentação da presente Conta de Gerência é da responsabilidade do Conselho de Gestão em exercício de
funções. Indicam-se no quadro infra os nomes dos dirigentes, cargos, período em funções e bem assim o
despacho de nomeação.
Fundo Azul - Conselho de Gestão

Nome

Órgão / Cargo

Período em funções

Despacho de nomeação

Fausto Costa Gomes de Brito e Abreu

Presidente do Conselho de Gestão do Fundo
Azul/Diretor-Geral de Politica do Mar

De 20/01/2017 a 25/11/2017

Despacho n.º 1686/2017, de
02/02/2017

Maria Lidia Ferreira Sequeira

Vogal do Conselho de Gestão/Presidente da
Administração do Porto de Lisboa, S.A.

De 21/03/2017 a 28/01/2020

Despacho n.º 6633/2019, de
21/03/2017

Luis Miguel Cartaxeiro de Sousa

Vogal do Conselho de Gestão/Gestor Adjunto do
Programa Operacional Mar 2020

De 21/03/2017 até à presente data

Despacho n.º 6633/2019, de
21/03/2017

Ruben Maciel Correia Ribeiro Eiras

Presidente do Conselho de Gestão do Fundo
Azul/Diretor-Geral de Politica do Mar

De 01/02/2018 a 15/03/2020

Despacho n.º 1278/2018, de
30/01/2018

Susana Baptista

Vogal do Conselho de Gestão/Subdiretora-Geral
da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança
e Serviços Maritimos

De 29/01/2020 até à presente data

Despacho n.º 2250/2020, de
28/01/2020

Helena Margarida Moreira de Oliveira Vieira

Presidente do Conselho de Gestão do Fundo
Azul/Diretora-Geral de Politica do Mar

De 16/03/2020 até à presente data

Despacho n.º 4009/2020, de
19/02/2020

3.1. Demonstração do desempenho orçamental
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3.2. Demonstração de execução orçamental da receita
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3.3. Demonstração de execução orçamental da despesa
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3.4. Anexo às Demonstrações Orçamentais
O anexo às demonstrações orçamentais é composto pelos seguintes elementos:

3.4.1. Alterações Orçamentais da Receita

As alterações orçamentais têm na sua génese adequar o funcionamento normal do Fundo à natureza da receita,
segundo o classificador orçamental em vigor.
Os registos dos créditos especiais tiveram por origem:
▪
▪

74.692,00€ provenientes de receita não prevista quando da aprovação do Orçamento;
4.361.614€ de saldos da Gerência anterior.
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3.4.2. Alterações Orçamentais da Despesa

As alterações orçamentais da despesa têm na sua génese adequar o funcionamento normal do Fundo à
natureza da despesa, segundo o classificador orçamental em vigor.
O registo do crédito especial teve por origem a obtenção de receita não prevista quando da aprovação do
Orçamento (74.692,00€).

3.4.3. Alterações ao Plano Plurianual de Investimento
Não se aplica ao Fundo.

Relatório de Atividades e Contas do Fundo Azul 2019 | junho 2020

Página 36/46

3.4.4. Operações de Tesouraria

3.4.5. Contratação Administrativa

3.4.5.1. Situação dos contratos

3.4.5.2. Adjudicações por tipo de procedimento
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3.4.6. Transferências e subsídios

3.4.6.1. Transferências e subsídios – Despesa
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3.4.6.2. Transferências e subsídios – Receita

3.4.7. Outras divulgações
Recebimentos e pagamentos em atraso à data de 31 de dezembro de 2019, nos termos do artigo 15.º da Lei
8/2012 de 21 de fevereiro - Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA):
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3.5. ANÁLISE ORÇAMENTAL
3.5.1. Receita
Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 16/2016, constituem receita do Fundo Azul:
▪

Receitas provenientes de dotações que lhe forem atribuídas no Orçamento do Estado;

▪

Contribuições da União Europeia;

▪

Percentagem das receitas resultantes da cobrança da taxa de utilização do espaço marítimo, prevista
na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 38/2015, de 12 de março, alterado pelo DecretoLei n.º 139/2015, de 30 de julho;

▪

Percentagem dos dividendos de cada administração portuária;

▪

Percentagem das receitas destinadas aos cofres do Estado e de taxas cobradas por serviços prestados
pelas Capitanias dos Portos;

▪

Percentagem das receitas destinadas aos cofres do Estado e de taxas cobradas por serviços prestados
pela Direção-Geral dos Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos;

▪

Parte das receitas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos cobrado sobre o gasóleo colorido e
marcado, a definir anualmente na Lei do Orçamento do Estado;

▪

Rendimentos provenientes da aplicação dos recursos do Fundo;

▪

Contribuições de fundos de direito privado, nacionais ou estrangeiros;

▪

Contribuições financeiras dos titulares da concessão, no domínio da Investigação & desenvolvimento
e Inovação tecnológica da pesquisa e produção offshore de petróleo e gás, nomeadamente na
segurança das operações offshore através do pagamento de uma taxa destinada ao Fundo Azul;

▪

Parte da receita dos seguintes fundos, a definir anualmente na Lei do Orçamento do Estado, tais como:
▪ Fundo Português de Carbono;
▪ Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade;
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▪ Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais;

▪ Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Setor Energético.
▪

Quaisquer outros bens, rendimentos ou receitas que lhe sejam atribuídos, designadamente
contribuições mecenáticas, doações, heranças ou legados.

O n.º 4 do citado artigo 8.º refere, ainda, que os saldos que venham a ser apurados no fim de cada ano
económico transitam para o ano seguinte nos termos do decreto de execução orçamental em vigor.
Em 2019, a gestão orçamental do Fundo integrou cinco fontes de financiamento (FF):
▪
▪
▪
▪
▪

FF 311 - Receitas gerais – dotações atribuídas pelo orçamento de estado – orçamento de atividades;
FF 319 - Transferências de RG entre organismos;
FF 513 - Receita Própria do ano com outras origens;
FF 522 - Saldos transitados de receita própria - saldos da gerência;
FF 540 - Receitas próprias entre Organismos.

No ano económico de 2019, as receitas do Fundo Azul foram de 6.760.486,96€, provenientes das contribuições
do Orçamento do Estado (FF 311: 910.460,50€), do Fundo Ambiental (FF 540: 1.000.000,00€), da Direção Geral
do Tesouro e Finanças (DGTF), Fundo Sanitário de Segurança Alimentar Mais (FSSAMais), Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e Reposições Não Abatidas aos Pagamentos (RNAP) (FF 540:
402.113,50€), da transição de saldos da gerência (FF 522: 4.361.613.82€) e proveniente de receita própria do
ano com outras origens designadamente pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços
Marítimos (DGRM), pela Direção Geral de Autoridade Marítima (DGAM - Marinha), pelo Município da Figueira
da Foz e pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) (86.299,14€).

QUADRO 3 – RECEITA POR FONTE FINANCIAMENTO 2019
FF
FF 311

Recursos financeiros
Receitas Gerais

FF 319

Transferências de RG entre organismos

FF 513

Receita Própria do ano com outras origens

FF 522

Saldos de receitas próprias

FF 540

Transferências de RP entre organismos
TOTAL

Previsões Iniciais
(€)

Receita Cobrada
(€)

10.085.651,00

910.460,50

800.000,00

0,00

0,00

86.299,14

0,00

4.361.613,82

1.700.000,00

1.402.113,50

12.585.651,00

6.760.486,96

Os desvios verificados face às previsões iniciais devem-se essencialmente ao registo dos saldos da gerência de
2017 e 2018, à receita cobrada e não prevista inicialmente (verbas provenientes de taxas, coimas e licenças
arrecadadas, designadamente pela DGRM, pela DGAM/Marinha, pelo Município da Figueira da Foz, pela APA
e pelo ICNF).

QUADRO 4 – RECEITA POR ENTIDADE 2019
Entidade

Fonte Financiamento
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DGO

311

910.460,50

APA

513

90,00

DGRM

513

80.117,13

Figueira da Foz

513

364,76

DGAM/Marinha

513

5.727,25

DGTF

540

375.000,00

Fundo Ambiental

540

1.000.000,00

FSSAMais

540

25.600,00

ICNF

540

30,00

RNAP

540

1.483,50

Saldos

522

4.361.613,82
6.760.486,96

TOTAL

Os desvios verificados na receita deveram-se ainda ao atraso no início da execução das candidaturas dos Editais
1 e 3 (apoios reembolsáveis), originando a uma cobrança de receitas gerais inferior ao previsto.

3.5.2. Despesa
No que concerne à execução da despesa, no total das FF registou-se uma execução orçamental de
1.058.084,82€, dos quais 825.464,16€ relativos à FF 311 e 232.620,66 € relativos à FF 540. De referir que em
2018 a execução orçamental foi apenas de 134.038,05€.
A principal despesa do Fundo Azul em 2019 foi com ativos financeiros (agrupamento 09), a qual representa
cerca de 77% do total da despesa realizada.
Seguem-se as transferências correntes (agrupamentos 04 e 02 respetivamente), as quais representam cerca de
20% do total da despesa efetuada.

QUADRO 5 – EXECUÇÃO DA DESPESA 2019 POR AGRUPAMENTO ECONOMICO
Agrupamento Económico
01 - Despesas com pessoal
02 - Aquisição de bens e serviços
03 - Juros e outros encargos
04 - Transferências correntes
08 - Transferências capital
09 - Ativos financeiros
TOTAL

Despesa 2019 (€]
3.690,00
33.788,16
79,10
188.330,27
13.279,79
818.917,50
1.058.084,82

Assim, constituíram despesas do Fundo, em 2019, as resultantes dos seguintes encargos, no valor global de
1.058.084,82€:
a)

Pagamentos aos promotores num total de 1.020.527,56€;
▪
▪
▪

Edital n.º 1: 448.014,50€
Edital n.º 2: 145.333,26€
Edital n.º 3: 370.903,00€
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▪
▪

Edital n.º 4: 51.193,80€
Edital n.º 5: 5.083,00€

b) Responsabilidades decorrentes da prossecução das suas atividades, nomeadamente pagamento ao
fiscal único, pagamento aos avaliadores, aquisição de serviços especializados de apoio ao Edital n.º 9,
custos de publicitação, num total de 37.557,26€.

QUADRO 6 – EXECUÇÃO DA DESPESA 2019
Descrição

Despesa 2019 (€]

Edital n.º 1

448.014,50

Edital n.º 2

145.333,26

Edital n.º 3

370.903,00

Edital n.º 4

51.193,80

Edital n.º 5

5.083,00

Despesas com Avaliação Editais

14.584,50

Serviços especializados – Edital n.º 9

19.188,00

Fiscal único

3.690,00

Publicação DRE

15,66

Custas AT

79,10

TOTAL

1.058.084,82

Segue-se o quadro relativo à distribuição total da despesa por rubrica.

QUADRO 7 – EXECUÇÃO DA DESPESA 2019 POR FONTE DE FINANCIAMENTO (FF) E
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA (CE)
FF

CE

Despesa 2019 (€]

311
D0101020000

3.690,00

D020217B0A0

15,66

D020220E000

2.841,00

D0906010000

818.917,50

D020220E000

30.931,50

D0306010000

79,10

D0401020000

159.091,27

D0403055317

29.239,00

D0801020000

13.279,79

540

TOTAL
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3.5.3. Saldo para a gerência seguinte
Conclui-se assim que, em termos de execução orçamental a receita cobrada no ano 2019, foi de 2.398.873,14€,
à qual acresce os saldos da gerência anterior (4.361.613,82€), e a Despesa paga ascendeu a 1.058.084,82€.
Os fluxos de caixa evidenciam as receitas recebidas e os montantes de gastos despendidos, tendo o Fundo
iniciado o ano económico de 2019, com um saldo da gerência do ano anterior de 7.361.613,82€.
Deste montante, no decurso do ano de 2019, 3.000.000,00€ foram entregues aos cofres do Estado;
4.361.613,82€ foi pedida a sua transição para o orçamento de 2019 em receita; e deste valor, foi solicitada a
sua utilização em despesa no montante de 3.787.161€, não tendo até ao final do ano sido comunicado qualquer
decisão.
O saldo para a gerência seguinte é de 5.702.402,14€, dos quais 84.996,34€ são para devolver aos Cofres do
Estado e 4.361.613,82€ resultam de saldos já transitados de anos anteriores, sendo o saldo do ano
1.255.791,98€.

De referir que o processo de devolução de saldos foi alterado de modo a afetar o DDORC em
conformidade com o estabelecido na FAQ 2 da Comissão de Normalização Contabilística, que refere
que a devolução de saldo deve ser efetuada “como restituição na classificação económica de receita
16.01.00, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro, caso em que o valor devolvido
será processado como abate ao saldo da gerência anterior transitado do período de relato anterior”:

Dado que este processo afeta também o mapa DOREC, de modo a ser coerente, o mesmo apresenta
um valor negativo na receita cobrada líquida. Isto porque, não tendo a integração de saldo sido
autorizada pela DGO, não existe suporte legal para o registo da integração de saldos na chave
orçamental em que ocorreu a entrega/reembolso.
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4. CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
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5. RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
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