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1. 

INTRODUÇÃO 
 

 

 

 

 

 

A Confederação Empresarial do Alto Minho, designada 

no decorrer do documento como CEVAL, tem como 

missão, promover, desenvolver e proteger as atividades 

económicas do Alto Minho e estimular um movimento 

associativo empresarial forte, dinâmico e sustentável, 

impulsor do aumento de competitividade do tecido 

empresarial da região, assim como representar os seus 

membros perante quaisquer entidades públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras. 

 
O exercício económico de 2018 caraterizou-se pela 

continuidade das iniciativas e protocolos estabelecidos 

com vários parceiros, mais especificamente a conclusão 

do projeto Way2Market – 100% Alto Minho e do Projeto 

Novo Rumo a Norte, do Protocolo com o Município de 

Caminha para a dinamização do GAAE - Gabinete de 

Apoio às Atividades Económicas e continuação do 

desenvolvimento de iniciativas que transitaram do ano 

de 2017, e que com sucesso foram continuadas durante 

2018 como o Formação Ação PME da 

 

 

 

 

 

 

 
 

AEP – Associação Empresarial de Portugal, Formação 

Ação Melhor Turismo da CTP – Confederação de 

Turismo de Portugal, e por último outros “Protocolos 

de Cooperação” de apoio aos associados e ao tecido 

empresarial,  nomeadamente   o    protocolo com a 

Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

 

 

CEVAL - CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO MINHO 
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2. ESTRUTURA 

ASSOCIATIVA 

Em 2018, integraram a estrutura associativa da CEVAL os seguintes 

associados: 

 
As Associações Empresariais, AEVC – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VIANA 

DO CASTELO, ACICMM – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DOS 

CONCELHOS DE MONÇÃO E MELGAÇO, AEPL – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE 

PONTE DE LIMA, ACIAB – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARCOS DE 

VALDEVEZ E PONTE DA BARCA, AEV – ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE VALENÇA 

 

As empresas: ENJOYSMILE, LDA. J.CANÃO, LDA., SR. BIFE RESTAURANTE, 

VALIA ECONÓMICA, EDUARDA VIEGAS – REVISORA OFICIAL DE CONTAS, 

DECOZIM IV – ESTÚDIO COZINHAS PORTO, LDA., CLÍNICA MÉDICO DO LIMA, 

RITMOS, LDA., SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA J.PIMENTA, LDA., J.P.F.L., LDA., JOSÉ 

MIGUEL ALVES VAZ, LDA., AMÉRICO ESTEVES & FILHOS, LDA., JOSÉ ARMANDO 

PINHEIRO, VALÉRIO AZEVEDO AMORIM, TORREFACÇÃO ARCUENSE, LDA., 

SEGURVEZ – SEGURANÇA PRIVADA, LDA., PAULO DIAS CONTABILIDADE, LDA., 

PIM – PROJECTOS E INVESTIMENTOS DE MONÇÃO, UNIP., LDA., SILVESTRIS – 

ASSOCIAÇÃO FLORESTAL DO MINHO, EIRA LONGA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS AGRO-FLORESTAIS, UNIP., LDA., AGRESTA – ASSOCIAÇÃO DE 

AGRICULTORES DO MINHO, CALDAS & GARCIA, LDA., BARROS & FILHOS, LDA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Há 20 anos a 

impulsionar 

o movimento 

empresarial do 

Alto Minho. 
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3. 

EQUIPA 
 

Por forma ajustar a capacidade económica da CEVAL, e 

uma vez que os projetos Way2Market e Novo Rumo a 

Norte terminaram durante o ano de 2018, não foi 

renovado o vínculo contratual da técnica Cláudia 

Domingues, que cessou funções na Confederação, e foram 

reajustados os restantes contratos, ficando a técnica 

Sandra Roque imputada de 01.12.2018 a 30.09.2020 a 

tempo inteiro à CEVAL, e os técnicos Ana Gonçalves com 

contrato de 01.12.18 a 30.11.2019 e Ricardo Lemos de 

01.12.2018 a 30.09.2020 a tempo parcial. 

 
 

4. 

ATIVIDADES 

Prosseguindo os seus objetivos estatutários, a CEVAL 

desenvolveu, em 2018, o conjunto de atividades a seguir 

discriminado. De referir que algumas destas atividades 

enquadram-se em projetos cofinanciados, outras 

resultam de colaborações que a Confederação procura 

desenvolver. 

 

PROJETO: 

CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS 

(CAE) NO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE 

CERVEIRA 

Por mútuo acordo, foi determinada a extinção do 

protocolo que previa a gestão do Centro de Apoio às 

Empresas (CAE) da Zona Industrial, Pólo I e II, de Vila 

Nova de Cerveira, iniciativa que era mantida desde 2011 

pelo Município de Vila Nova de Cerveira em conjunto 

com a CEVAL. 
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PROJETO: 

GAAE - GABINETE DE APOIO ÀS ATIVIDADES 

ECONÓMICAS DO MUNICÍPIO DE CAMINHA 
 

 

Durante os primeiros quatro anos de vigência do 

protocolo institucional celebrado entre a C.M.C e 

a CEVAL (Confederação Empresarial que agrega 

várias Associações Empresariais do Alto Minho), 

o Gabinete de Apoio às Atividades económicas 

(GAAE) desenvolveu um conjunto de atividades 

(ações) de apoio, ao tecido empresarial instalado 

ou que se pretende instalar e à população em 

geral, residente no Concelho de Caminha, 

sempre com o intuito de informar e promover 

iniciativas e projetos que possam valorizar e 

incrementar a dinâmica económica dos setores 

de atividade deste concelho, ajudando, à criação 

de riqueza e fixação de população e empresas e  

combatendo por esta via e sempre que possível,  

o desemprego e a baixa densidade populacional 

e empresarial. 

Exemplo disso, é o atendimento permanente que 

o GAAE efetua  ao tecido empresarial e a todos 

quantos pretendam informação personalizada 

acerca de várias temáticas sociais e económicas - 

do Concelho, da Região do Alto Minho, do Norte 

de Portugal e componente Transfronteiriça, bem 

como documentação acerca do País e temáticas 

internacionais - muitos deles focalizados em 

oportunidades de negócios e de investimento, 

alicerçado em mecanismos de sustentabilidade 

financeira dos seus investimentos (ou possíveis 

investimentos) e de apoio à formação dos seus 

ativos mais valiosos - os Recursos Humanos.  

Pelo exposto, o GAAE desenvolve e divulga, 

através de sessões técnicas de apoio tais como 

seminários; ações de sensibilização e reuniões 

temáticas, bem como reuniões informais de 

abertura de canais de comunicação e informação 

com parceiros internos ao concelho e também 

externos, como forma de “à posteriori”, melhor 

servir e prestar informação junto das pessoas e 

das empresas que contactam o GAAE. 

Esta metodologia e forma de intervenção será 

desenvolvida e explanada no documento técnico 

cujo desenvolvimento se apresenta – o Relatório 

Anual de Atividades do GAAE – que se anexa a 

este relatório.

 

cooperação com, 
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PROJETO: 

“NOVO RUMO A NORTE” 

 
Promovido  pela  AEP  -  ASSOCIAÇÃO  EMPRESARIAL   DE 

PORTUGAL, em conjunto com mais seis parceiros 

responsáveis por cada NUT III do Norte de Portugal, onde 

se encontra a CEVAL em representação da NUT    III 

Minho-Lima, o “Programa Novo Rumo a Norte - 

Cooperação, Competitividade, Coesão”, estabelece-se 

como grande objetivo disponibilizar um conjunto de 

instrumentos facilitadores da Ação nas Micro, Pequenas 

e Médias Empresas da Região Norte de Portugal, a partir 

de uma rede de Associações Empresariais, apoiadas 

pelos principais atores do território e pelo SCT-Sistema 

Cientifico e Tecnológico. 

 
O Novo Rumo a Norte visa facilitar o acesso a informação 

com valor estratégico para os agentes económicos da 

região – através de uma plataforma online e dos serviços 

das associações que integram a rede colaborativa – e 

assegurar um aconselhamento técnico de proximidade, 

o  apoio  especializado  no  desenho  de  candidaturas   a 

programas comunitários e o acompanhamento do 

respetivo processo, até à conclusão do investimento ou 

da ação apoiados ao abrigo de programas de âmbito 

regional, nacional ou europeu. 

A par disto, o Novo Rumo a Norte potencia ainda a coesão 

da região, esbatendo as assimetrias e contribuindo para 

a melhoria dos indicadores sócio-económicos em toda a 

região Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22 NOV MEETING DE EMPREENDEDORES 

| 09H00 

Os Meetings de Empreendedores constituem um 

importante contributo para a discussão de soluções 

através  da  partilha  de  experiências   e   pela   troca   de 

informação pertinente para o ecossistema 

empreendedor. 

 

22 NOV SESSÕES DE APRESENTAÇÃO 

PLATAFORMA NOVO RUMO A NORTE | 

MARCA E MARKETING: DESTACAR-SE É 

FUNDAMENTAL 

Apresentação da Plataforma Novo Rumo a Norte - Por 

Cláudia Guterres 

Marca e Marketing: Destacar-se é fundamental - Por 

Flavio Gart da Bazooka. 
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A pensar nos empresários e nos empreendedores, 

o Novo Rumo a Norte lançou um programa de 

formato único que conjugou duas metodologias 

– o coaching e o mentoring – com o propósito    de 

fomentar o  relacionamento,  criando  uma teia 

relacional entre pessoas com os mesmos 

interesses e necessidades, num contexto propício 

à criação e desenvolvimento de projetos e 

negócios, orientados por profissionais de reputada 

competência. 

 
Cada empresário e empreendedor que que 

participou neste programa foi acompanhado pelo 

coach no sentido de desenvolver competências 

que lhe permitem potenciar o desenvolvimento da 

sua ideia, do seu projeto, do seu negócio. O coach 

permitiu apoiar através de metodologia própria na 

elaboração de um plano de ação de aplicação 

prática em contexto empresarial. 

A metodologia de mentoring foi posta em prática na 

abordagem do negócio. Coube ao mentor abordar 

a superação de desafios na vida e nos negócios, 

partilhando a sua experiência, as práticas bem- 

sucedidas de que tem conhecimento, mas também 

apontando erros comuns que podem e devem ser 

evitados. Uma bússola na determinação de novos 

rumos para as empresas e empresários de todo o 

Alto Minho. 

Coach & Mentor, neste programa único do Novo 

Rumo a Norte foram um binómio inspirador que 

os empresários e empreendedores participantes 

quiseram manter por perto. 

 

A CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho, no âmbito do 

projeto Novo Rumo a Norte, e em parceria com a AEP – 

Associação Empresarial de Portugal, promoveu e executou 10 

ações de Mentoring & Coaching em toda a região do Alto Minho 

(designadamente nos concelhos de Valença, Caminha e Viana do 

Castelo). 

 
Estas ações iniciaram em Setembro de 2017 e terminaram em 

Março de 2018, num percurso de 52 horas, contando com a 

colaboração da entidade consultora PowerCoaching. 

 
No dia 17 de Abril de 2018 decorreu a Gala de Entrega Final dos 

Prémios Empreendedores, onde o Projeto Novo Rumo a Norte 

premiou empreendedores, incentivando a criação de novas 

empresas em áreas de especialização inteligente para a região 

Norte. Dessa forma, foram atribuídos 40.000€ para as 8 melhores 

ideias de negócios das 8 NUTS (Alto Minho, Alto Tâmega, Área 

Metropolitana do Porto, Ave, Cávado, Douro, Tâmega e Sousa e 

Trás-os-Montes). 
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PROJETO: 

FORMAÇÃO AÇÃO PME 

 
OBJETIVOS DO PROJETO: 

O Programa de Formação Ação PME tem como objetivo 

específico a formação de empresários e gestores para  a 

reorganização e melhoria das capacidades de gestão, 

assim como dos seus colaboradores, apoiada em 

temáticas associadas à inovação e mudança. 

 
DESTINATÁRIOS: 

Micro, pequenas e médias empresas produtoras de bens 

e serviços transacionáveis e/ou internacionalizáveis, ou 

que contribuam para a cadeia de valor dos mesmos, 

localizadas na região Norte, 

que se enquadrem nos seguintes CAE´s: 

 
-Da Secção A à Secção J, exceto as Divisões 01, 03, 33 a 

43, 53 e 60; 

- Da Secção L à Secção S, exceto das Divisões 84, 90 e 94. 

 
O Projeto Formação PME, desenvolve-se em duas áreas 

Temáticas: 

 
- Organização e Gestão: visando a qualificação das 

empresas para reforçar a competitividade e capacidade 

de resposta global; 

 
- Economia Digital: Inovar na área de marketing para 

reforço do posicionamento e notoriedade à escala 

global. 

 
Entidades Beneficiárias: 

55 empresas com diferentes áreas de atividade. 

Enumerando algumas das empresas participantes: 

NA ÁREA DOS SERVIÇOS: Cividaco – Engenharia e 

Serviços, Lda. (Viana do Castelo); Negro Esquisso Agência 

Web, Lda. (Viana do Castelo); Ecónomo – Contabilidade, 

Organização e Tratamento de Dados, Lda. (Viana do Castelo); 

Gigantexpress, Unipessoal, Lda.(Viana do Castelo); JM&RM 

Transportes, Lda. (Viana do Castelo); Xpandis, Lda. (Viana do 

Castelo); Agência Funerária ZéAfonso, Lda. (Viana do Castelo); 

Plurisoluções, Lda. (Vila Nova de Famalicão); Codevision, 

S.A. (Braga); D. Sancho Ensino, Lda. (Vila Nova de Gaia); 

Limalog – Transportes, Lda. (Viana do Castelo);Marsil, Lda 

(Maia); Nortaluga, Lda. (Viana do Castelo); Cristina Araujo & 

Araújp, Lda. (Viana do Castelo); PA Residel (Viana do Castelo); 

Sambiental – Limpeza de Saneamento, Lda. (Viana do Castelo); 

NA ÁREA DO COMÉRCIO: Custo Médio, Lda. (Viana do 

Castelo); Gaffashion – Comércio de Acessórios de Moda, Lda. 

(Viana do Castelo); Parente & Sousa, Lda. (Viana do Castelo); 

Morais & Pires, Lda. (Viana do Castelo); Perfiviana – Comércio 

de Aluminios, Lda.( Viana do Castelo); Navallethes, Lda. (Viana 

do Castelo); 

Rigor & Irmão, Lda. (Viana do Castelo); STRUB – Soluções 

Técnicas para Reabilitação Urbana, Lda.(Viana do Castelo); FR 

15 Canalizações, Lda. (Monção); R_Criar Divisão Tecnológica, 

Lda. (Braga); Codevision, S.A. (Braga); Cunha Bastos, Lda (Viana 

do Castelo); Supermelgaço, Lda. (Melgaço); Tintas e Pinturas, 

Lda. (Viana do Castelo); 

NA ÁREA DA INDUSTRIA:  Traços Singelos, Lda. 

(Guimarães); IRV Têxtil (Vila Nova de Famalicão); Malhas 

Carregal, Lda (Barcelos); CentralVest – Industria de Vestuário, 

Lda. (Barcelos); Plastivalença, Industria de Plasticos, Lda. 

(Valença); Salvador & Fernandes, Lda. (Ponte de Lima); Teresa 

Cardoso Oliveira, Lda. (Braga);Tendencycircle, Lda. (Braga); 

Pure Cotton, Lda. (Barcelos); Aflex Porugal – Indústria de 

Borracha, Lda. (Monção); Dalper, Lda.(Guimarães); Fábrica 

de Passamarias Lunartex, Lda. (Guimarães); Panificadores 

Reunidos de Monção (Monção); 

Na área de Hotelaria e Restauração: 2080 – Soluções para 

Hotelaria, Lda. (Guimarães), Pedro Barroso Unip., Lda. 

(Melgaço); Irmãos Guimarães, Lda (Braga); Pastelaria Natário 

(Viana do Castelo). 

 

Na estrutura do projeto temos 30 micro empresas, com 

formação interempresa, 18 Pequenas empresas, e 7 

Médias, com formação Intraempresa. 

Em Dezembro de 2017, as ações já estavam iniciadas 

em cerca de 38 empresas, tendo sido concluídas em 

7 empresas (o projeto na totalidade: Consultoria e 

Formação), Nos Meses de Janeiro e fevereiro iremos 

iniciar as ações nas restantes empresas. 

 
Os serviços de Consultoria e Formação estão a ser 

prestados pela empresa OPEN SPACE – Formação e 

Soluções Empresariais, Lda, de acordo com o Contrato 

assinado em 06-07-2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROJETO: 

MELHOR TURISMO 2020 

 

 

OBJETIVOS DO PROJETO: 

O Programa de Formação Ação “Melhor 

Turismo 2020” visa o reforço da capacidade 

competitiva das empresas e a promoção do 

emprego no setor de Turismo, concentrando 

a sua ação no apoio á consolidação e 

qualificação do tecido empresarial. 

 

DESTINATÁRIOS: 

Micro, Pequenas e Médias empresas do Setor 

Turismo (Hotelaria e Restauração, Atividades 

Desportivas, culturais e Recreativas). 

 
O PROJETO DESENVOLVE-SE EM 2 CICLOS: 

CICLO DO PLANEAMENTO: mais abrangente 

e orientada para responder aos problemas 

e desafios identificados no Diagnóstico 

Estratégico; 

 
CICLO TEMÁTICO: mais específico, orientado 

para responder ás necessidades de 

competências 

Previamente identificadas e associadas a 

áreas funcionais específicas; 

 

 
ENTIDADES BENEFICIÁRIAS: 

10 empresas com atividade  diversas  na área 

da Hotelaria, Restauração e Atividades 

Desportivas e Culturais. 

As empresas aderentes ao projeto Turismo 

2020 são as seguintes: 

HOTELARIA: 

Na Rota do Chocolate-Hotelaria e Turismo, Lda–Hotel Fábrica do 

Chocolate - (Viana do Castelo); 

Hotel Jardim – Viana do Castelo, Unip., Lda. (Viana do Castelo); 

Pinto Rodrigues – Empreendimentos Turísticos, Lda.-Convento dos 

Capuchos (Monção); 

Mabilde das Neves Martins – Quintinha d’Arga (Caminha); 

RESTAURAÇÃO: 

Lukinha, Lda. – Pizzaria D. Genaro (Monção); 

António Matos – Restaurante O Pescador (Viana do Castelo); 

Francisco Freitas – Mesa do Xico (Viana do Castelo); 

Felgueiras, Ramos & Felgueiras, Lda. – Pizzaria Dolce Vianna (Viana do 

Castelo) 

Rocha Camelo Apúlia - Restaurante Camelo Apúlia (Esposende) 

ANIMAÇÃO TURISTICA E ATIVIDADES DESPORTIVAS: 

Tobogã, Lda (Caminha) 

 
O projeto iniciou-se no Mês de Agosto. Em Dezembro todos os 

Diagnósticos estão concluídos. 

No inicio de 2018, iniciaremos a fase das Especialidadess (Medidas   de 

Execução detectadas nos Diagnósticos, bem como as ações de 

formação. 

 
Neste projeto toda a Formação será interempresas. 

 

A empresa de Consultoria e Formação responsável por este projeto é a 

CSW -Competitive Services in the world de Vila Nova de Famalicão, 

conforme contrato de prestação de serviços assinado em 27 de Junho 

de 2017. 

 



 

 
 
 
 
 
 

PROJETO: 

WAY2MARKET – 100% ALTO MINHO 

O projeto Way2Market, promovido pela Confederação 

Empresarial do Alto Minho (CEVAL) em articulação com os 

seus membros, associações empresariais de cariz regional 

e empresas teve o seu término durante o ano de 2018. 

Este último ano de projeto serviu para realizar a execução 

financeira remanescente.  

 

PROJETO: 

INCOME – KNOWLEDGE ALLIANCES  

(ERASMUS +) 

O projeto INCOME tem como objetivo contribuir para a 

implementação de metodologias de ensino que, 

inspiradas no sistema de ensino dual alemão, e assentes 

numa estreita cooperação entre empresas do Turismo e 

Instituições de Ensino Superior, favoreçam a qualificação 

dos profissionais de Turismo, em matéria de 

competências transversais, essenciais à sua 

empregabilidade e competitividade. 

 

 

 

CANDIDATURAS 

SUBMETIDAS 

Em 2018 a CEVAL submeteu um conjunto diversificado de 

candidaturas por forma a assegurar a continuidade da sua 

atividade, nomeadamente: 

Projetos Conjuntos – Welcome to Alto Minho – Projeto 

aprovado mas reclamado devido a corte no orçamento. 

Projeto conjunto Alto Minho 4.0 – Projeto Aprovado 

POCTEP UBICUA – Projeto promovido pela CEP – 

Confederação de Empresários de Pontevedra. – 

Resultados previstos para o início de Abril. 

POCTEP Ship Inc – Projeto promovido pela CEVAL – 

Resultados previstos para o início de Abril. 

Formalização da candidatura FEOP - HORIZON 2020 – 

Ao nível das Candidaturas Internacionais, a CEVAL iniciou 

em 2018, em parceria com a Area Alto Minho e a CIM – 

Alto Minho, uma candidatura ao programa HORIZON 2020 

denominado FEOP. 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO: 

GALA ALTO MINHO ATIVAR IPVC 

BUSINESS AWARDS 2018 

 

A CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho 

juntou-se este ano ao IPVC – Instituto Politécnico de 

Viana do Castelo e à CIM – Comunidade Intermunicipal 

do Alto Minho, e renomeou a Gala Alto Minho Business 

Awards de Gala Alto Minho ATIVAR IPVC Business 

Awards 2018. O jantar de Gala, solidário com o 

Estabelecimento Prisional de Viana do Castelo, realizou-

se no dia 19 de outubro, às 20h00, no Centro Cultural de 

Viana do Castelo, e voltou a constituir-se como um 

evento onde as melhores práticas em matéria de 

inovação, gestão e empreendedorismo na área 

empresarial são premiadas. Apresentado por Júlio 

Magalhães. Participaram mais de 300 pessoas e foram 

atribuídos prémios nas seguintes categorias:  

• Inovação Produto  

• Inovação Processo  

• Inovação Marketing  

• Inovação Organizacional  

• Prémio Carreira  

• Internacionalização  

• Empreendedorismo no Feminino  

• Prémio Prestígio  

• Instituição Mérito Regional  

• Evento do Ano Projeto do Ano  

• Prémio Carreira Associativismo.

 
 

 

 

 





 

 

PROTOCOLOS 

 

 

1. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO PARA CRIAÇÃO 

DO FUTURO AERÓDROMO DO ALTO MINHO 

O protocolo assinado entre a CEVAL e as Câmaras de Vila Nova de  

Cerveira e Valença chegou ao fim em maio de 2018, culminando com 

um estudo com indicadores e diretrizes para a coordenação, 

dinamização e promoção do futuro Aeródromo do Alto Minho, 

sediado no atual campo de aviação de CERVAL. 

A CEVAL colaborou com as duas autarquias minhotas para impulsionar 

e promover o novo aeródromo no contexto territorial do Alto Minho e 

transfronteiriço, Norte de Portugal-Galiza, disponibilizando para isso o 

seu know-how e serviços técnicos. 

 

 

 

2. PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO COM CÂMARA 

MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO 

Durante o ano de 2018, a CEVAL deu continuidade ao protocolo de 

Colaboração com a Câmara Municipal de Viana do Castelo para o 

desenvolvimento de ações de dinamização do tecido empresarial da 

cidade. Submetendo nas instalações da Câmara Municipal o estudo 

‘Diretório da Economia do Mar e Rio’ e 4 relatórios de atividades 

desenvolvidas. 3 destes documentos foram relatórios semestrais do 

trabalho desenvolvido pela CEVAL em prol do desenvolvimento 

económico e 1 foi o relatório de participação no Salão do Imobiliário de  



 

ARTIGO 30° — FUNCIONAMENTO 

1 - O Conselho Geral reunirá 

trimestralmente e, extraordinariamente, 

sempre que for convocado pelo seu 

presidente. 

2 - A convocatória para as reuniões será 

realizada, por meio de carta registada ou 

correio electrónico, com a antecedência 

mínima de 8 dias sobre a data da 

realização da reunião. 

3 - As reuniões realizar-se-ão com a 

presença da maioria absoluta dos 

membros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

CONSELHO GERAL 

CEVAL 
ARTIGO 28° — COMPOSIÇÃO E MANDATO 

1 - O Conselho Geral é constituído por 21 membros, dos quais, no 

mínimo, 3 deverão ser associações e/ou cooperativas, podendo ser 

admitido um máximo de 7 individualidades não associadas, sendo 

o número remanescente composto por empresas. 

2 — Os membros da Direcção, o Presidente da Assembleia-Geral e 

o Presidente do Conselho Fiscal são, por inerência dos respectivos 

cargos. membros do Conselho Geral, sendo os restantes eleitos 

em lista própria. 

3 - Caso o presidente da Assembleia-geral e/ou o do Conselho 

Fiscal sejam simultaneamente representantes no Conselho Geral 

de uma das 3 associações e/ou cooperativas e/ou empresas que o 

compõem, o número de membros deste órgão será reduzido na 

respectiva proporção. 

4 - Dos 21 membros que compõem o Conselho Geral, um será o 

seu presidente e os restantes vice-presidentes. 

5 - A presidência do Conselho Geral é exercida pelo presidente da 

Direcção. 

6 - Com excepção das individualidades, apenas são elegíveis para 

o Conselho Geral os associados efectivos da CEVAL. 

ARTIGO 29° — COMPETÊNCIAS 

O Conselho Geral é um órgão consultivo a quem compete: 

Elaborar propostas de decisão, recomendações e pareceres sobre 

matérias relevantes para a prossecução dos fins da CEVAL e para 

reforço da sua actuação dinamizadora da economia do Alto Minho; 

Solicitar a convocação da Assembleia-geral; 

Propor a alteração dos estatutos e/ou regulamentos submetendo- 

os à discussão e votação dos órgãos competentes nos termos dos 

presentes estatutos. 

10 OUT 
CEVAL ACOLHE PRESIDENTE 

DA AEP PARA FALAR DO ALTO 

MINHO 

Paulo Nunes de Almeida falou de 

‘Desenvolvimento Económico, Social e 

Territorial no Alto Minho’ e elogiou o seu 

tecido empresarial no período pós-crise.  

O Presidente da AEP elogiou o percurso 

de resiliência dos empresários do Alto 

Minho nos anos que se seguiram à crise 

de 2008, e que inverteram 

paradoxalmente as perspectivas 

económicas da região. Paulo Nunes de 

Almeida foi o convidado da CEVAL – 

Confederação Empresarial do Alto Minho 

num Almoço-Debate que decorreu no 

Hotel Axis, e que contou com a presença 

de quatro dezenas de empresários. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

6. OUTRAS 

INICIATIVAS 
 

 

A CEVAL desenvolveu ainda um conjunto alargado de 

outras iniciativas decorrentes da sua atividade 

associativa. Entre iniciativas integradas em projetos 

próprios, ou em projetos de entidades com as quais 

habitualmente colabora,  a CEVAL esteve bastante ativa 

no que respeita a eventos e atividades. Elencamos 

abaixo alguns dos  momentos mais marcantes do ano 

de 2018.  

 

Durante o semestre em análise a CEVAL teve a 

possibilidade de continuar a desenvolver um conjunto 

alargado de iniciativas ligadas ao apoio e 

desenvolvimento do empreendedorismo.  

 

PRÉMIO NORTE EMPREENDEDOR 

No âmbito do projeto Novo Rumo a Norte, e com o 

objectivo de premiar empreendedores e incentivar a 

criação de novas empresas em áreas de especialização 

inteligente para o Alto Minho, a CEVAL foi organizou a 

semi-final do Alto Minho do Prémio Norte 

Empreendedor, que visava premiar as melhores ideias 

de negócio no domínio da RIS3. 26 Março, 2018 

 

 

HELPDESK: SERVIÇO DE INFORMAÇÕES A 

EMPRESÁRIOS E EMPREENDEDORES 

Por forma a estar mais próxima dos empresários do Alto 

Minho, a CEVAL é uma das promotoras do HELPDESK 

NRN: Serviço de informações a empresários e 

empreendedores, serviço gratuito que presta 

esclarecimentos ou informações em 48h ao empresário.  

26 Março, 2018 

 

 

SESSÕES PARA REFORÇAR A COMPETITIVIDADE DAS 

PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS 

O Município de Mondim de Basto e o Núcleo 

Empresarial da região promoveram a 5 de março de 

2018, o primeiro de quatro encontros empresariais, 

tendo este incidido sobre as “Estratégias para a 

Qualificação do Comércio Local em Mondim de Basto”. 

O coordenador da marca 100% Alto Minho, Ricardo 

Lemos – técnico da CEVAL, partilhou o caso da CEVAL 

com promotora e dinamizadora desta ‘marca’ 

agregadora dos produtos endógenos e empresas da 

região. 14 Março, 2018 

 



 

 

 

 

PROJETO AME – ALTO MINHO 

EMPREENDEDOR 

A CEVAL, através de uma das suas Associadas 

lançou o Projeto AME - Alto Minho 

Empreendedor com o objectivo de dinamizar o 

espírito empreendedor da região e captar 

sangue novo e novas ideias para a sua 

incubadora de negócios, criando assim espaço 

Interdisciplinar de Encontro e Convergência 

Criativa com vista à criação de novos negócios 

nesta área. 27 Março, 2018 

 

PROTOCOLO CEVAL E CRÉDITO AGRÍCOLA: 

LINHA DE 1 MILHÃO PARA CAPITALIZAR 

EMPRESAS DO ALTO MINHO 

Destinada a Associados das Associações CEVAL, 

esta linha de Crédito lançada para capitalizar as 

empresas da região prevê um montante 

máximo de até 50.000,00, podendo ser de valor 

superior após negociação entre o Crédito 

Agrícola e o Associado. 30 Março, 2018 

 

GUIA CRIAÇÃO DE EMPRESAS 

No âmbito do Projeto Novo Rumo a Norte, a 

CEVAL colaborou na elaboração do Guia 

Criação de Empresas. Neste e-book são 

abordadas diferentes matérias com relevância 

para a constituição de empresas, apostando 

numa lógica pragmática e prática de exposição 

de conteúdos e seguindo o propósito de 

facilitar a criação de novos negócios aos 

potenciais empresários. 12 Abril, 2018 

 

 

NORTE EMPREENDEDOR DISTINGUE OITO 

PROJETOS INOVADORES 

A saúde e bem-estar e a sustentabilidade 

ambiental são as áreas privilegiadas pelos oito 

empreendedores que nesta terça-feira 

receberam os prémios Norte Empreendedor. 

Os vencedores dos prémios Norte 

Empreendedor são oito dos 1000 

empreendedores e empresários que 

participaram nas sessões coletivas de 

“mentoring” e “coaching”. No Alto Minho foram 

cerca de 200 os participantes nestas sessões. 

18 Abril, 2018 

 

CEVAL PARTICIPA NO SEMINÁRIO +AGRO 

A “Estratégia e a Eficiência do setor 

Agroalimentar” foi o tema que deu mote ao 

seminário organizado pela Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão (ESTG) do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo (IPVC) em 

parceria com a Confederação Empresarial do 

Alto Minho. Esta iniciativa teve como objetivo 

alertar alunos e empresários para as 

potencialidades e otimização empresarial da 

eficiência energética num setor em franco 

crescimento em Viana do Castelo. 27 Abril, 2018 

 

PARCEIRA COMÉRCIODIGITAL.PT – 

QUALIFICAR O COMÉRCIO E OS SERVIÇOS 

PARA A ECONOMIA DIGITAL 

Com o objectivo de capacitar mais de 50 mil 

empresas para a digitalização dos seus 

negócios até 2020., a CEVAL é parceira do 

projeto Comércio Digital, dirigido às micro, 

pequenas e médias empresas portuguesas, do 

setor do comércio e dos serviços.  O 

lançamento desta iniciativa teve lugar em Viana 

do Castelo, sendo o Município de Viana do 

Castelo um dos seus principais parceiros. 31 

Maio, 2018 

 

Promoção, cooperação e 

internacionalização do tecido 

empresarial. 

 

AUGUSTO PEIXOTO DA CASA PEIXOTO 

DISTINGUIDO COM O PRÉMIO NORTE 

EMPREENDEDOR CARREIRA 

No âmbito do projeto Novo Rumo a Norte, a 

CEVAL e a AEP decidiram distinguir Augusto 

Peixoto, um dos sócios da Casa Peixoto, com o 

Prémio Carreira na Cerimónia de Encerramento 

do projeto Novo Rumo a Norte, que se realizou 

em Matosinhos, na Casa da Arquitetura. Esta 

distinção esteve intrinsecamente ligada ao 

trabalho de cooperação e promoção do tecido 

empresarial da região levado a cabo pela Casa 

Peixoto. 20 Abril, 2018 

  

 

CEVAL ADERE À ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 

LUSO-GUINEENSE 

Com o objetivo de promover estimular e abrir 

possibilidades de negócio entre o Alto Minho e 

a Guiné Bissau, a CEVAL - Confederação 

Empresarial do Alto Minho tornou-se num dos 

membros fundadores da recém-criada 

Associação Empresarial Luso-Guineense, 

organização que se dedica a estreitar relações 

económicas e empresariais entre Portugal e a 

Guiné Bissau. 03 Maio, 2018 

 

 
 



 

 

 

 

Promoção e cooperação na captação de 

investimento externo para a região. 

 

ALTO MINHO QUER REFORÇAR COOPERAÇÃO 

EMPRESARIAL COM A TUNÍSIA 

A Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), em 

parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

promoveram a 6 de Abril de 2018 um Encontro Alto Minho 

Invest com o mercado da Tunísia. Este evento contou com 

empresários do distrito de Viana do Castelo, com o cônsul 

da Tunísia, no Porto, Madath Ali Jamal, e o diretor da FIPA 

(Agence de Promotion de l’Investissement Exterieur) em 

Madrid, Ibrahim Medini. 04 Abril, 2018 

  

CEVAL E CIM ALTO MINHO PROMOVEM ENCONTRO 

“ALTO MINHO INVEST”| O MERCADO DA ROMÉNIA 

Também no mês de Abril, desta vez a 19, a CEVAL e a CIM – 

Alto Minho promoveram um Encontro Alto Minho Invest 

com o mercado da Roménia. Recebendo empresários e 

responsáveis empresariais daquela região. 21 Abril, 2018 

 

  

CEVAL E CIM ALTO MINHO PROMOVEM “ENCONTRO 

“ALTO MINHO INVEST”| O MERCADO DA ARGENTINA 

Com o objectivo permente de promover e cooperar na 

captação de investimento externo para a região, a CEVAL 

voltou a juntar-se à CIM – Alto Minho para a realização do 

Encontro Alto Minho Invest – O Mercado da Argentina, com 

a presença de Oscar Moscariello, Embaixador da Argentina 

em Portugal.  08 Maio, 2018 

 

 

  

CEVAL ASSINA PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO COM O 

PROJETO N-INVEST 

A 25 de Maio de 2018, a CEVAL assinou o protocolo de 

cooperação com o projeto N-Invest que mapeia e classifica 

empresas da região Norte para atrair investimento. Um 

projeto de mapeamento empresarial dos 86 municípios do 

Norte, articulado com um observatório e uma plataforma 

eletrónica “permanentemente atualizados”. Iniciativa da 

Associação Empresarial de Portugal (AEP), a CEVAL é o 

parceiro estratégico para a região do Alto Minho.  28 Maio, 

2018 

 

 

Conceção de projetos estruturantes de 

matriz-regional, conducentes à 

dinamização do tecido empresarial. 

 

NRN@ IDEIAS E COMPANHIAS | ATLANSE E VOLO VINIS 

No âmbito do Projeto Novo Rumo a Norte, e com o objectivo 

de dinamizar o tecido empresarial local, a CEVAL foi a 

mentora do programa Ideias e Companhias no Alto Minho, 

programa transmitido pelo Porto Canal de novas ideias 

para novos negócios, selecionando as empresas de Viana 

do Castelo – Atlanse e de Monção Volo Vinis. 12 Março, 2018 

  

CLIPPING: CAIXA AGRÍCOLA E CEVAL CELEBRAM 

PROTOCOLO 

Com o objectivo de dinamizar o tecido empresarial do Alto 

Minho, a CEVAL - Confederação Empresarial do Alto Minho 

e o Crédito Agrícola do Noroeste lançaram uma linha de 

crédito de apoio às PME’s do Alto Minho, no valor de um 

milhão de euros. Esta linha de Crédito prevê um montante 

máximo de até 50.000,00, podendo ser de valor superior 

após negociação entre o Crédito Agrícola e o Associado. 14 

Março, 2018 

 

CAPACITAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES – NOVO RUMO A 

NORTE 

Por ter perfeita noção que a dinamização do tecido 

empresarial passa também pelo estimulo dos seus agentes, 

a CEVAL promoveu em maio uma capacitação das 

Associações que a constituem. Este processo de consultoria 

destinado a Técnicos Associativos procurou dotar os 

profissionais das Associações das competências 

necessárias para uma adaptação aos tempos modernos. 29 

Maio, 2018 

  

PRESIDENTE DA CEVAL REÚNE-SE COM PRESIDENTE DA 

CCP 

À margem da visita para o lançamento do projeto 

ComércioDigital.pt, a CEVAL reuniu-se com João Vieira 

Lopes, presidente da CCP – Confederação do Comércio e 

Serviços de Portugal. Esta visita teve como objetivo dar a 

conhecer ao Presidente da CCP a realidade empresarial da 

região e traçar pontos de contacto para eventuais projetos 

conjuntos com a Confederação do Comércio e Serviços de 

Portugal. 11 Junho, 2018 

 

STREET MARKET – FEIRA MOSTRA DE COMÉRCIO, 

SERVIÇOS E INDÚSTRIA 

Foi de 27 a 29 de julho que a CEVAL, em parceria com a AEVC 

e o Município de Viana do Castelo promoveram a 1ª Edição 

do Street Market - Feira Mostra de Comércio, Serviços e 

Indústria. Esta iniciativa levou até ao Jardim Público de 

Viana do Castelo diferentes tipos de negócios com o 

objectivo de mostrar o dinamismo empresarial da cidade. 

14 Junho, 2018 

  



 

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: FORMAÇÃO-

AÇÃO DA CAP – CONFEDERAÇÃO DOS AGRICULTORES DE 

PORTUGAL 

Com o objectivo de diversificar o seu apoio à iniciativa 

empresarial, a CEVAL - Confederação Empresarial do Alto 

Minho lançou o Convite à Manifestação de Interesse a todos 

os empresários do Alto Minho do setor Agrícola para a 

participação num projeto de Formação-Ação que a CEVAL e 

a CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal se 

encontram a promover. 31 Julho, 2018 

 

A CEVAL – CONFEDERAÇÃO EMPRESARIAL DO ALTO 

MINHO DEFENDE A CRIAÇÃO DE UMA LIGAÇÃO DE 

COMBOIOS RÁPIDOS (ALFA/INTERCIDADES) QUE LIGUE 

VIGO A FARO 

Não sendo propriamente um projeto, foi durante muito 

tempo uma causa da CEVAL a criação de uma ligação de 

comboios rápidos no Troço da Linha do Minho. O anúncio 

desta realidade foi acolhido com imensa expectativa pela 

dinamização que poderá trazer a todo o tecido empresarial. 

03 Agosto, 2018 

  

CONVITE À MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: PROJETO 

CONJUNTO – QUALIFICAÇÃO CONJUNTO – ALTO MINHO 

4.0 

Com o intuito de capacitar as empresas da região em áreas 

chave da indústria das tecnologias, a CEVAL e o IPVC 

lançaram uma candidatura a um projeto conjunto 

denominado ALTO MINHO 4.0. Este projeto procura 

construir um PLANO DE AÇÃO para que as empresas da 

região possam aceder a serviços e soluções especializadas 

na Capacitação Tecnológica. 13 Setembro, 2018 

 

 

A Confederação Empresarial do Alto Minho (CEVAL), em 

parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho 

promoveram a 6 de Abril de 2018 um Encontro Alto Minho 

Invest com o mercado da Tunísia. Este evento contou com 

empresários do distrito de Viana do Castelo, com o cônsul 

da Tunísia, no Porto, Madath Ali Jamal, e o diretor da FIPA 

(Agence de Promotion de l’Investissement Exterieur) em 

Madrid, Ibrahim Medini. 04 Abril, 2018 
 

 

 

 

Elaboração de estudo sobre o tecido 

económico da região, com enfoque nos 

setores da Economia do Mar, das Energias 

Renováveis e do Automóvel. 

 
Relativamente à elaboração dos estudos económicos, a 

CEVAL depois de já ter lançado o Estudo relativo ao 

mapeamento empresarial das empresas ligadas ao setor do 

Mar, encontra-se a desenvolver o estudo relativo ao setor 

das Energias Renováveis, sendo que durante o ano de 2019 

será ainda elaborado o estudo relativo ao setor do 

automóvel. 
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SITUAÇÃO ECONÓMICA 

O exercício de 2018 caracterizou-se pela conclusão da execução do projeto 
“Way2market” (falta apenas o encerramento do projeto com o último pedido de 
pagamento, que está suspenso por falta de resposta dos Serviços da CCDRN NORTE, 
pela continuidade dos projetos de formação ação da Associação Empresarial de 
Portugal e Confederação do Turismo Português, que estarão concluídos no primeiro 
trimestre de 2019 .Em janeiro de 2018 iniciou se o Income Tourism (Erasmus + - Parcerias 
Estratégicas). 

O ano de 2018 ao nível da colaboração institucional com os municípios, foi dada a 
continuidade com os protocolos estabelecidos protocolos em anos anteriores, 
nomeadamente com Viana do Castelo e Caminha. 

Podemos observar a evolução dos “Rendimentos - Proveitos” comparativamente com 
os dois últimos exercícios: 

Rendimentos 2016 2017 2018 

Mercadorias   1.560,70 380,40 
Prestação de serviços 60.226,72 54.136,71 50.792,48 
Subsídios à exploração 142.840,07 13.053,30 42.319,80 
Outros rendimentos e gastos 40.647,38 395.777,80 354.668,96 
Juros dividendos e outros 
rendimentos 6,67 6,67 52,42 
Proveitos e ganhos extraordinários       

Total 243.720,84 464.535,18 448.214,06 
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Seguidamente, apresentamos a evolução da estrutura de “gastos”  

 

Gastos 2016 2017 2018 

Custo Mercadorias Vendidas  722,49 351,87 
Fornec. e serviços externos 86.915,11 276.264,85 258.706,48 
Gastos com pessoal 98.140,39 84.716,61 86.468,52 
Gastos de depreciação e 
amortização 45.908,69 45.908,69 45.908,69 
Outros gastos e perdas 6.175,20 46.220,10 37.237,45 
Gastos e perdas de financiamento 5.324,42 5.438,71 7.786,89 

Total 242.463,81 459.271,45 436.459,90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta de aplicação de resultados: 
 
A Direção da CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho, propõe que o 

resultado do exercício de 7.973,33€ ( sete mil novecentos e setenta e três euros e trinta 

e três cêntimos) seja transferido para a conta de Resultados Transitados.  

Ceval - Confederação Empresarial do Alto Minho. 
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Balanço em 31 de Dezembro de 2018 
Rubricas Notas 2018 2017 

Ativo   AL AL 
Ativo não corrente       
Ativos fixos tangíveis 5     
Propriedades de Investimento       
Activos Intangíveis 4 102.695,63 148.604,32 
Investimentos financeiros 6 2.591,56 2.591,56 
    105.287,19 151.195,88 
Ativo corrente       
Clientes   20.619,76 64.489,23 
Outras contas a receber 11 151.622,47 397.287,50 
Diferimentos 8 87,60 0,00 
Caixa e depósitos bancários 9 24.208,25 48.484,81 
    196.538,08 510.261,54 
Total do activo   301.825,27 661.457,42 

  
  

Exercícios 
2018 2017 

Fundos Patrimoniais e Passivo       
Fundos Patrimoniais        
Fundos       
Reservas 17 8.212,66 4.177,65 
Resultados Transitados  0,00 146,58 

Subtotal  8.212,66 4.324,23 
Resultado líquido do período 17 7.973,33 3.888,43 

Total do fundo de capital   16.185,99 8.212,66 
        

Passivo       
Passivo não corrente       
Financiamentos obtidos 10 72.882,17 215.639,94 
Outras contas a pagar   99.774,42   
    172.656,59 215.639,94 
Passivo corrente       
Fornecedores   29.227,12 157.853,65 
Estado e outros entes públicos 7 11.036,15 12.076,64 
Financiamentos obtidos 10 396,79 12.779,12 
Diferimentos 8 0,00 37.870,36 
Outras contas a pagar 11 72.322,63 217.025,05 
    112.982,69 437.604,82 
Total do passivo    285.639,28 653.244,76 
Total dos fundos patrimoniais e do passivo   301.825,27 661.457,42 
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Demonstração dos Resultados por Naturezas  

Rendimentos e Gastos Notas 
 Exercícios 

2018 2017 
Vendas e prestação de serviços 12 51.172,88 55.697,72 
Subsídios, doações e legados à exploração 12  42.319,80 13.053,30 
Variação nos inventários da produção       
Trabalhos para a própria entidade       
Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas   -351,87 -722,49 

Fornecimentos e serviços externos 14 
-

258.706,48 
-

276.264,85 
Gastos com o pessoal 15 -86.468,52 -84.716,61 
Ajustamentos de inventários (perdas e reversões)       
Imparidades de dívidas a receber (perdas e reversões)       
Provisões (aumentos/reduções)       
Outras imparidades (perdas/reversões)       
Aumentos/reduções de justo valor       
Outros rendimentos e ganhos 12/13 354.668,96 395.777,80 
Outros gastos e perdas 16 -37.237,45 -46.220,10 

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e 
impostos   65.397,32 56.604,46 

        

Gastos / reversões de depreciação e de amortização   -45.908,69 
-

45.908,69 
Resultado operacional (antes de gastos de financ. e 

impostos   19.488,63 10.695,77 
        
Juros e rendimentos similares obtidos   52,42   
Juros e gastos similares suportados   -7.786,89 -5.438,71 
        

Resultado antes de impostos   11.754,16 5.257,06 
        

Imposto sobre o rendimento do período   -3.780,83 -1.368,63 
        

Resultado líquido do exercício   7.973,33 3.888,43 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa 2018 2017 

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método 
directo     

          Recebimentos de clientes 137.362,15 68.183,60 
          Pagamentos a fornecedores 387.333,01 173.620,23 
          Pagamentos ao pessoal 87.881,72 86.427,14 

Caixa gerada pelas operações -337.852,58 -191.863,77 
           Pagamento/recebimento do imposto sobre o 
rendimento -3.780,83 -546,03 

        Outros recebimentos/pagamentos 325.552,30 174.938,64 
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) -16.081,11 -17.471,16 

Fluxos de caixa das atividades de investimento     
       Pagamentos respeitantes a:     
            Activos fixos tangíveis     
            Activos intangíveis     
            Investimentos financeiros     
        Recebimentos provenientes de:     
            Subsídios ao investimento 38.870,36 37.869,71 

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) 37.870,36 37.869,71 
Fluxos de caixa das atividade de financiamento     

        Recebimentos provenientes de:      
            Financiamentos obtidos 110.253,85 51.667,00 
        Pagamentos respeitantes a:     
            Financiamentos obtidos 155.140,10 18.184,12 
            Juros e gastos similares 5.178,88 5.438,71 
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) -50.065,13 28.044,17 

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) -28.275,88 48.442,72 
Caixa e seus equivalentes no início do período 48.484,18 41,46 
Caixa e seus equivalentes no fim do período 20.208,30 48.484,18 
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Anexo ao balanço e às demonstrações de resultados do exercício de 2018 

 

1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE 

1.1 – Designação da entidade 

  CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho 

1.2 – Sede – Centro de Apoio às Empresas – 2º Pólo – Campos - Vila Nova Cerveira 

1.3 – NIPC: 504 920 103 

1.4 – Natureza da atividade 

A CEVAL – Confederação Empresarial do Alto Minho é uma associação privada sem 

fins lucrativos que abrange todas as entidades privadas, individuais e coletivas do 

sector empresarial que nele estejam inscritas. 

Tem como objetivo promover, desenvolver e proteger as atividades económicas do 

Alto Minho e representar os seus membros perante quaisquer entidades públicas ou 

privadas, nacionais ou estrangeiras. 

 

NOTA 2 – REFERENCIAL CONTABILISTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS  

2.1 – Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de 

Julho de 2010, face ao previsto no nº2 do art.º 3º desse diploma, aplicando-se o nível 

de normalização contabilística correspondente às 28 normas contabilísticas e de 

relato financeiro (NCRF), aprovadas pelo Aviso n.º15655/2009 de 7 de Setembro. 

 

NOTA 3 - PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS 

3.1 - Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da 

continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da entidade, 

mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em 

Portugal. 
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3.2 - Politicas contabilistas 

a) Regime do acréscimo 

A entidade regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do 

acréscimo, pelo qual os rendimentos e ganhos são reconhecidos à medida que são 

gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As 

diferenças entre os montantes recebidos e pagos são registadas nas rubricas de 

“Outros Devedores e Credores”. 

 

b) Classificação dos activos e passivos não correntes 

Os activos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano a contar da data da 

demonstração da posição financeira são classificados, respetivamente, como 

activos e passivos não correntes.  

 

c) Passivos financeiros 
Os passivos financeiros são classificados de acordo com a substância contratual 

independentemente da forma legal que assumam. 

 

d) Derrogação das disposições do SNC 

Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações 

financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem a derrogação de qualquer 

disposição prevista pelo SNC. 

 

e) Ativos fixos tangíveis 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido 

das depreciações. 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método das 

quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada 

grupo de bens. Neste momento os ativos fixos tangíveis estão totalmente 

depreciados. 
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f) Ativos intangíveis 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. 

 

g) Participações financeiras 

As participações financeiras são registadas pelo seu custo de aquisição. 

 

h) Imposto sobre o rendimento 

A entidade encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas 

(IRC) à taxa de 21% sobre a matéria coletável. 

 

3.3 – Instrumentos financeiros 

a) Clientes e outros valores a receber 

As contas de “Clientes e outros valores a receber” não têm implícitos juros e são 

registadas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas de imparidade.  

 

b) Caixa e equivalentes de caixa 

Esta rubrica inclui caixa e depósitos à ordem em bancos. 

 

c) Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas de “Fornecedores e outras contas a pagar”, são registadas pelo seu valor 

nominal, que é equivalente ao seu justo valor. 

 

d) Custos de empréstimos obtidos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de 

comissões com a emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros apurados 

são registados na demonstração dos resultados de acordo com o regime do 

acréscimo. 
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e) Rédito 

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela 

prestação de serviços decorrentes da atividade normal da entidade. O rédito é 

reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e 

descontos. 

A entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja 

provável que a entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios 

específicos descritos a seguir se encontrem cumpridos.  

 

 

NOTA 4 - ATIVOS INTANGÍVEIS 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 

amortizações, estando incluídos os seguintes projetos: 

 

- Desenvolvimento portal; 

- Estudo sectorial – Manual do Empreendedorismo; 

- Estudo sectorial – Sector da Construção Civil; 

- Estudo – Loja da Aldeia  

 

As depreciações foram efetuadas pelo método das quotas constantes, com um 

período de vida útil de 10 anos. 

 

Rubricas 
Saldo 
Inicial 

Adições Abate Transferência 
Saldo 
Final 

Ativos Intangíveis           
Projetos de Investimento 534.507,17       534.507,17 
Total Ativos Intangíveis 534.507,17       534.507,17 
Depreciações 
Acumuladas 385.902,85 45.908,69     431.811,54 
Ativos Intangíveis Líquidos 102.695,63       102.695,63 
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NOTA 5 - ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

a)Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, 

deduzido das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade 

acumuladas. 

b) As depreciações foram efetuadas pelo método das quotas constantes. 

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do 

desempenho. 

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, reconciliação da quantia 

escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, os abates, as 

amortizações, as perdas de imparidade e suas reversões e outras alterações, foram 

desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro: 

 

Descrição 
Saldo 
Inicial 

Adições Abate Transferência 
Saldo 
Final 

Equipamento de 
transporte 22.449,00       22.449,00 
Equipamento 
administrativo 49.497,43       49.497,43 

Outros ativos fixos 7.683,60       7.683,60 

Ativo tangível bruto  79.630,03       79.630,03 
Depreciações 
acumuladas 79.630,03       79.630,03 

Perdas por imparidade          

Depreciação acumulada 79.630,03       79.630,03 

Ativo tangível líquido          
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NOTA 6 – PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Investimento em Empresas 
Partes de 

Capital 
Saldo de 
31/12/2017 

% 
Participação 

Associação Centro de Incubação 2.000,00 2.000,00   
Fundo Compensação 86,56 86,56  
CCAM - Caixa Crédito Agrícola Mutuo 505,00 505,00   

 

NOTA 7 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a rubrica de “Estado e outros entes públicos” 

apresentava a seguinte decomposição: 

 

Descrição 31-12-2018 31-12-2017 

Estado e outros entes públicos     
Imposto sobre o rendimento 3.780,83 1.368,63 
Retenção de impostos sobre o 
rendimento 501,00 986,00 
Imposto sobre o valor acrescentado 5.428,52 7.740,83 
Contribuições para a segurança social 1.295,33 1.981,18 
FCT/FGCT 30,97   

Total 11.036,65 12.076,64 
 

A 31 de Dezembro de 2018, não existem dívidas em mora à Fazenda Nacional e à 

Segurança Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 8 – DIFERIMENTOS 
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Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica de “Diferimentos” apresentava a seguinte 

decomposição: 

 

Acréscimos e Diferimentos 31-12-2018 31-12-2017 

Activos:     
Seguros 87,60   
Outros     
Total 87,60   
Passivos:     
Subsídios   37.870,36 
Outros     

Total   37.870,36 
 

Estão diferidos os subsídios por 10 anos de acordo com a capitalização dos projetos 

de desenvolvimento. 

 

NOTA 9 – FLUXOS DE CAIXA 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 a desagregação dos valores inscritos na rubrica de 

caixa e em depósitos bancários, apresentava a seguinte decomposição: 

Descrição 31-12-2018 31-12-2017 
Caixa 954,75 972,16 
Depósitos à ordem 23.253,50 1.550,65 
Depósitos a prazo   45.962,00 
Total de caixa e depósitos à ordem 24.208,25 48.484,81 

 

 

As contas bancárias encontram-se devidamente reconciliadas de acordo com o 

extracto bancário em 31 de Dezembro. 

 

 

 

 

 

 

NOTA 10 – FINANCIAMENTOS OBTIDOS E LOCAÇÕES 
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Financiamentos obtidos Não corrente Corrente 

Empréstimo MLP 72.882,17 396,79 
Locações financeiras   
Outros empréstimos   

Total 72.882,17 396,79 
 

 

NOTA 11 – OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR 

Outras contas a receber e a pagar A Receber A Pagar 

Devedores por acréscimos de 
rendimentos 65.272,24  
Credores por acréscimos de gastos   
Outros  86.350,23 72.322,63 
Total 151.622,47 72.322,63 

 

NOTA 12 – RENDIMENTOS E GANHOS 

Quantias de cada categoria de rédito reconhecidas durante o período: 

  31-12-2018 31-12-2017 

Mercadorias 380,40 1.560,70 
Prestações Serviços     
Consultoria 50.792,48 54.136,71 
Subsídios estado e outros entes 
públicos     
Câmara Municipal Viana Castelo 26.000,00 6.500,00 
Municipio Valença  2.500,00 3.500,00 
Municipio Vila Nova Cerveira 7.500,00 2.000,00 
Epats-IEFP 6.319,80 1.053,30 
Agência Desenvolvimento e Coesão, 
IP 294.196,58 307.708,80 
Outros rendimentos e ganhos     
Outros rendimentos suplementares     
Correcções relativas a períodos 
anteriores 22.573,46   
Imputação subsídios p/ 
investimentos 37.870,36 37.869,00 
Outros rendimentos e ganhos 28,56 50.200,00 
Total 448.161,64 464.528,51 

 

Nota 13 – SUBSÍDIOS E APOIOS DO ESTADO 
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Em 31 de Dezembro de 2018, os valores recebidos e por receber de subsídios eram os 

seguintes: 

Subsídios/Apoios Exploração 
Verbas Rédito 

total recebido 
por 

receber 
do 

período acumulado 
Way2Market 285.580,92 222.720,16 62.860,76 39.830,41 264.457,10 
Formação PME 494.205,21 317.501,24 176.703,97 179.240,85 273.419,37 
Formação Ação CTP 140.334,04 29.901,68 110.432,36 23.328,68 36.269,40 
Incoming 67.965,00 22.265,60 45.699,40 22.265,60 22.265,60 

Total 988.085,17 592.388,68 395.696,49 264.665,54 596.411,47 
 

Nota 14 – FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Fornecimentos e serviços externos 31-12-2018 31-12-2017 
Trabalhos especializados 242.223,95 261.430,10 
Publicidade e propaganda 456,87 105,66 
Honorários 2.796,00 2.240,00 
Conservação e Reparação 155,39   
Materiais 985,41 1.744,28 
Energia e fluidos 740,26 759,84 
Deslocações e estadas 815,43 6.289,38 
Serviços diversos 10.533,17 3.695,59 

Total 258.706,48 276.264,85 
 

 

NOTA 15 – GASTOS COM O PESSOAL 

Gastos com o pessoal 31-12-2018 31-12-2017 
Remunerações 70.848,11 68.804,48 
Encargos sobre remunerações 14.988,55 14.739,99 
Seguros 631,86 734,14 
Outros Gastos c/ pessoal    438,00 

Total 86.468,52 84.716,61 
 

Durante o ano de 2017, a CEVAL teve ao seu serviço, no regime de trabalho dependente, 

em média quatro trabalhadores 

 

 

 

 

NOTA 16 – OUTROS GASTOS E PERDAS 
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Outros gastos e perdas 31-12-2018 31-12-2017 
Impostos 42,70 47,18 
Correcções relativas a exercícios 
anteriores 5.162,87 17,12 
Donativos   1.000,00 
Quotizacões 1.275,00 2.150,00 
Multas e Outras Penalidades 25,00 885,80 
Indemnização 1.200,84   
Outros não especificados 29.531,04 42.120,00 

Total 37.237,45 46.220,10 
 

 

NOTA 17 – FUNDOS PATRIMONIAIS 

Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017, a rubrica dos «Fundos patrimoniais» apresentava 
a seguinte decomposição: 
 

  31-12-2018 31-12-2017 

Fundo patrimonial     
Reservas 8.212,66 4.177,65 
Resultados Transitados 0,00 146,58 
Resultado líquido do exercício 7.973,33 3.888,43 

Total 16.185,99 8.212,66 
 

NOTA 18 - ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO 

Após a data do balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem 

o valor dos activos e passivos das demonstrações financeiras do período. 
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EMAIL: 

geral@ceval.pt 

TELEMÓVEL: 

(+351) 967 602 348 

MORADA: 

Largo João Tomás da Costa, nº41, 

4900-509 Viana do Castelo 

 

 

 

 
FACEBOOK : 

LINKEDIN: 

YOUTUBE : 

 

 

 
facebook.com/Ceval.AltoMinho 

pt.linkedin.com/company/cevalyoutube.com 

youtube.com/channel/ceval.altominho 

 

WWW.CEVAL.PT 
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