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Relatório de Gestão do Exercício de 2014 

Através do presente relatório de gestão, vem a Direcção da Associação Vidas Cruzadas, 

dar conhecimento aos Associados e a terceiros que com a Associação têm relações de 

parceria e cooperação, de alguns aspectos que considera mais relevantes e 

relacionados com a actividade desenvolvida no exercício de 2014. Assim: 

 

1 – Evolução da actividade e a situação da Associação 

Apesar de todas as dificuldades naturais, houve um aumento significativo dos 

rendimentos obtidos. Prevê-se para o exercício de 2015 um volume de rendimentos 

idêntico ao de 2014.  

 

2 – Condições de mercado 

As condições de mercado foram as esperadas para a actividade desenvolvida 

 

3 – Investimentos 

Os investimentos foram no montante de 8502,70€ 

 

4 – Gastos 

Houve o cuidado de controlar os custos durante o exercício, limitando os custos 

variáveis e controlando os custos fixos; 

 

5 – Rendimentos 

O total dos rendimentos no exercício foram no montante de 14.2004,32€. 



6- Factos ocorridos apos o termo do exercício 

Não existiram factos relevantes apos o encerramento do exercício 

 

7 – Valor nominal de quotas adquiridas ou alienadas durante o exercício 

Não existiram, quotas adquiridas ou alienadas durante o exercício 

 

8 – Autorizações concedidas a negócios entre a Associação e os seus Associados  

Não existiram negócios entre a Associação e os seus associados 

 

9 – Proposta de aplicações de resultados; 

A Direcção propõe aplicar os resultados líquidos no valor de 8294,71€ da seguinte 

forma: 

Reservas obrigatórias: 0€ 

R. Transitados: 8294.71€ 

Cobertura de prejuízos: 0€ 

 

10 – Existência de dívidas em mora ao fisco e segurança social: 

Não existem dividas e mora ao fisco e à Segurança Social. 

 

A Direcção agradece a colaboração de tod@s @s que tornaram possível a 

concretização dos objectivos da Associação para o ano de 2014, nomeadamente 

colaboradores e parceiros.  

 

Tramagal, 30/03/2015 

 

A Direcção 

 


