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1. Mensagem da Direção 
 

Caros Associados 

 

Este foi o nosso primeiro ano de atividade após a aprovação do projeto que submetemos em setembro 

de 2020 e que foi avaliado publicamente em outubro do mesmo ano. Neste primeiro ano de atividade 

destacamos algumas das datas mais relevantes. Em fevereiro de 2021 foi legalmente constituída a 

Associação S2AQUA e obtivemos a aprovação do selo de Laboratório Colaborativo. Em março, 

submetemos uma proposta para a contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados 

(RHAQs), com o apoio financeiro da Comissão de Coordenação da Região do Algarve (CCDR Algarve), 

da Segurança Social (SS) e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Após a aprovação deste 

projeto, foram contratados os primeiros RHAQS, em setembro, tendo, o S2AQUA, fechado o ano com 

5 contratos e diversos concursos a decorrer. 

Em termos de candidaturas a projetos, iniciámos e submetemos diversas candidaturas a projetos 

europeus – Horizonte Europa - e começámos a preparar as candidaturas ao Plano de Recuperação e 

Resiliência (PRR).  

Participámos também, em novembro, no 2º Encontro Nacional de CoLABs, onde pudemos apresentar 

o S2AQUAcoLAB, assistir a diversas intervenções, nomeadamente do Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior e privar de perto e conversar com os inúmeros presentes, quer da administração 

quer de outros Laboratórios Colaborativos. 

Foi um ano de início de atividade bem preenchido, que permitiu juntar colaboradores que, juntamente 

com a Direção, lançaram as bases e incitaram a implantação e o crescimento do S2AQUAcoLAB. 

A todos agradecemos e fazemos votos que o ano de 2022 venha já a ser um ano pré-cruzeiro com 

bastante sucesso.   

 

O Presidente da Direção  
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2. Informação geral 
 

O S2AQUAcoLAB - Laboratório Colaborativo, Associação para uma Aquacultura Sustentável e 

Inteligente (S2AQUA), foi fundado em 2021 e é uma associação privada sem fins lucrativos.  

Embora sedeado na região do Algarve, mais concretamente em Olhão, possui parceiros em todo o 

país, incluindo, 2 instituições de ensino superior, 2 centros de investigação, 1 município, 1 cooperativa 

de produtores e 9 empresas.  

O principal objetivo do S2AQUA é a promoção do desenvolvimento da aquacultura, através da 

otimização da produção com a identificação de bioindicadores de saúde e bem-estar animal, e 

abordagem das alterações climáticas pela adaptação dos sistemas de produção, com a finalidade de 

gerar novos produtos, potenciar o desenvolvimento tecnológico e explorar novos mercados.  

A instituição, e a sua rede de associados, possui as infraestruturas, equipamentos e meios para o 

desenvolvimento de uma investigação científica de excelência e a realização de projetos em áreas 

chave para transformar o panorama da aquacultura.     

 

Missão/Valores 
 

O S2AQUA tem por missão a prossecução de atividades de investigação e desenvolvimento (I&D) com 

vista à inovação para uma Aquacultura Sustentável e Inteligente e a coprodução de conhecimento e 

de tecnologias, capazes de suportar o aumento da capacidade tecnológica da indústria portuguesa e 

dar resposta às suas necessidades, ao facilitar o desenvolvimento de projetos inovadores com 

potencial de transferência tecnológica para o tecido empresarial. A missão estratégica da associação 

é a investigação e a inovação. 

O S2AQUA pretende ter um papel ativo na transferência de conhecimento e tecnologias, disponibilizar 

serviços que aumentem a segurança alimentar e diversifiquem os produtos produzidos no setor da 

Aquacultura. 

 

Objetivos 
 

Os principais objetivos do S2AQUA são: 

• Criar e executar agendas de investigação e inovação e de capacitação para a prestação de 

serviços novos e sofisticados, de curto e médio prazo, suscitadas pela identificação de 

necessidades e desafios específicos colocados pelos nossos associados; 

• Criar, estudar, investigar, coordenar e implementar novas abordagens tecnológicas aos 

processos e produtos a desenvolver no âmbito das competências do S2AQUA, 

promovendo processos de mudança tecnológica que melhorem a competitividade através 

do aumento dos índices de produtividade, qualidade e segurança dos produtos e serviços 

na área da aquacultura, em alinhamento estratégico com os seus associados, 

nomeadamente de índole empresarial; 
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• Acelerar o desenvolvimento de novos produtos e serviços, incluindo capacitação, dirigidos 

e mercados globais, em especial países de Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), em conformidade com os objetivos e estratégias dos seus associados; 

• Promover a cooperação entre a academia e a indústria no âmbito dos processos de 

investigação aplicada à tecnologia associada aos produtos alimentares aquáticos; 

• Promover o emprego científico e o emprego qualificado, incluindo aquele orientado para 

a inovação, de modo a contribuir para o aumento da competitividade do tecido produtivo 

e social e das empresas em particular; 

• Promover atividades de valorização de subprodutos, reduzindo desperdícios e 

contribuindo para uma economia verde sustentável; 

• Contribuir para o reconhecimento internacional do setor de aquacultura português; 

• Garantir o acesso a incentivos para a implementação das agendas de investigação e 

inovação; 

• Promover o estabelecimento de um setor de aquacultura sustentável e competitivo em 

Portugal, assente numa estrutura tecnológica integrada; 

• Prestar aos seus associados o apoio necessário na resolução dos seus problemas e na 

defesa dos seus interesses, desde que este se enquadre nos objetivos do S2AQUA. 

 

O S2AQUA atua essencialmente nas seguintes áreas de especialização:  

• Otimização da produção de organismos marinhos: reprodutores, larvas, juvenis, 

alimentação e nutrição, produção de algas e halófitas, maneio técnico de sistemas 

“onshore”, “inshore” e “offshore”;  

• Bioindicadores das condições de saúde e bem-estar: metodologias moleculares, 

monitorização de doenças e outras alterações, sistemas “in vitro”; 

• Monitorização ambiental e adaptação às alterações climáticas: monitorizar impactos da 

qualidade da água nos cultivos, adaptação dos cultivos e infraestruturas às alterações 

climáticas, toxinas, contaminantes físico-químicos; 

• Novos produtos, desenvolvimento tecnológico e mercado: novas espécies e organismos 

modelo, melhoria e desenvolvimento de novos sistemas de cultivo, economia circular, 

bioeconomia e biotecnologia azul, sistemas de produção inclusivos e seguros. 

 

Associados 
 

O S2AQUA tem as seguintes categorias de associados: 

• Associado fundador (as entidades outorgantes na escritura de constituição da associação 

S2AQUA); 

• Associado aderente (entidades aderentes que venham a aderir após a sua fundação); 

• Associado honorário (toda e qualquer pessoa, singular ou coletiva, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, que venha a ser admitida como tal pela Assembleia Geral); 

• O parceiro estratégico. 

 

Até ao final de 2021, o S2AQUA reunia um total de 15 associados. Contando assim com as valências e 

conhecimento de um Laboratório do Estado (Instituto Português do Mar e Atmosfera -IPMA), uma 
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Universidade (Universidade do Algarve - UAlg) um Instituto Politécnico (Instituto Politécnico de Leiria 

- IPL), uma unidade de Investigação (Centro de Ciência do Mar - CCMAR), um município (Câmara 

Municipal de Olhão - CMO), uma cooperativa de produtores (Formosa) e nove empresas: 

• Sparos; 

• Necton; 

• Atlantik Fish; 

• Oceano Fresco; 

• Acuinova; 

• RiaSearch; 

• Bivalvia; 

• Viveiros da Espargueira; 

• Piscicultura Vale da Lama.  

 

 

 

 

Modelo de Governança 

 

Órgãos Sociais 
 

Os órgãos sociais do S2AQUA são: 

• A Assembleia Geral 

É composta pelo Presidente, Dr. António Pina em representação da Câmara Municipal de Olhão; o 

Vice-presidente, Dr. João Navalho em representação da NECTON, SA e a Secretária, Doutora Andreia 

Cruz em representação do Oceano Fresco, SA. 

 

 

Figura 1 - Associados 
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• A Direção 

É composta pelo Presidente, Doutor Pedro Pousão-Ferreira em representação do IPMA; Vice-

Presidente, a Dra. Renata Serradeiro em representação da Acuinova, SA; a Tesoureira, a Doutora 

Alexandra Teodósio em representação da UAlg; e quatro Vogais, Dr. Jorge Pedroso em representação 

da PVL Lda; Dr. Miguel Theriaga em representação dos Viveiros da Espargueira, SA; Doutora Elsa 

Cabrita em representação do CCMAR e pela Dr.ª Marta Rocha em representação da Cooperativa 

Formosa. 

 

• O Conselho Fiscal 

O Conselho Fiscal à data de 31 de dezembro de 2021 era constituído pelo Presidente, Doutor Rui 

Pedrosa em representação do IPL e dois vogais, Dr. André Lima Cabrita em representação da 

AtlantikFish Lda e o Dr. Rui Moreira em representação da Bivalvia Lda. No entanto, a 21 de janeiro de 

2022, o Dr. Rui Moreira pediu exoneração do cargo, tendo assumido o seu lugar a Dr.ª Alcina Sousa 

em representação da Docapesca, S.A.. 

 

 

Figura 2 – Modelo de Governança da S2AQUA 

 

Organograma 
 

O S2AQUA encontra-se ainda em fase de estruturação sendo uma associação criada há pouco mais de 

um ano. Encontra-se sob a direção do Doutor Pedro Pousão-Ferreira.  

A Doutora Cátia Marques coordena toda a atividade científica em aquacultura e biologia molecular, 

área esta que será composta uma equipa de técnicos de aquacultura e de investigadores de diferentes 

ramos.  
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O Diretor Financeiro, a contratar brevemente, terá a seu cargo a direção financeira compreendendo 

as áreas de recursos humanos, gestão de projetos e contabilidade.  

O S2AQUA terá uma equipa de projetos multidisciplinar, constituída por recursos humanos altamente 

qualificados, envolvendo as áreas da gestão e coordenação técnica e financeira dos projetos. Neste 

momento, já se encontra contratada a gestora de inovação e projetos, a Doutora Alexandra Marques. 

De modo a comunicar de forma eficaz e clara as atividades desenvolvidas pelo S2AQUA, a divulgação 

obrigatória dos resultados obtidos nos vários projetos, a Mestre Andreia Pinto está responsável pela 

comunicação e outreach. 

Um dos principais objetivos do S2AQUA é a formação que faz a coordenação e a interligação entre a 

academia e os vários associados. O responsável pela coordenação de formação será o Doutor Pedro 

Morais a ser contratado em janeiro de 2022. 

 

  

Figura 3 – Organograma 
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3. Recursos Humanos 
 

Os colaboradores assumem um papel central na missão do S2AQUA, sendo as suas qualificações 

profissionais essenciais para o cumprimento dos objetivos a que a instituição se propõe. No ano de 

2021, foram contratados cinco colaboradores, a maioria do género feminino. Dos cinco colaboradores, 

três são do género feminino e dois do género masculino, representando 70% e 40% respetivamente. 

A faixa etária da maioria dos colaboradores contratados situa-se entre os 40 e os 50 anos.  

No que toca à qualificação destes recursos, a maior parte dos colaboradores apresenta um nível de 

literacia elevado, o que vai de encontro à política de recrutamento de Recursos Humanos Altamente 

Qualificados. Assim, três dos cinco colaboradores possuem mestrado e dois deles possuem 

doutoramento.  

Relativamente às funções desempenhadas, o S2AQUA recrutou em 2021, dois colaboradores para 

desenvolver trabalho de administração e management, dois técnicos do sexo masculino e uma 

investigadora.    

 

Total de colaboradores contratados em 2021 (por género e faixa etária) 
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Habilitações literárias  

 

Figura 6 - Colaboradores por habilitações literárias 
 

Funções dos colaboradores contratados   

 

Figura 7 - Colaboradores por função 
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4. Resultados produzidos 
 

Como associação recentemente constituída, no ano de 2021, o S2AQUA teve de lidar com assuntos 

burocráticos e técnicos, que tiveram de ser resolvidos de forma a operacionalizar os aspetos práticos 

da sua atividade. Consequentemente, parte do ano de 2021 foi usado na resolução destes assuntos, 

nomeadamente na constituição da associação, no registo nas várias entidades oficiais (incluindo 

Finanças, Segurança Social, etc). Subsequentemente, a Comissão Instaladora foi nomeada e realizou-

se a primeira Assembleia Geral para eleição dos Órgãos Sociais.   

No entanto, ainda foi possível realizar atividades de inovação e investigação. No início do ano, foi 

preparada e submetida a candidatura para a contratação de 19 recursos humanos altamente 

qualificados (RHAQs). Após a aprovação da candidatura, em agosto de 2021, o processo de contratação 

foi iniciado e no final de dezembro estavam contratados 5 RHAQs, e 9 em fase de finalização.  

Relativamente aos RHAQs, o S2AQUA submeteu também uma candidatura ao Concurso de Estímulo 

ao Emprego Científico (CEEC Institucional) da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que foi financiada 

e cujo processo contratual se encontrava concluído. 

Várias reuniões de trabalho foram promovidas com as entidades associadas, com vista à identificação 

das suas necessidades e prioridades em termos de inovação e investigação, e foi efetuado um inquérito 

de reconhecimento das áreas focais a curto, médio e longo prazo. Neste inquérito foram identificadas 

áreas chave como patologia, nutrição, desenvolvimento de ferramentas analíticas (ex. bioquímicas, 

moleculares e enzimáticas), reprodução e melhoramento genético.  

Promoveu a organização de um evento com praticamente 50 participantes e recebeu a visita do 

ministro colombiano da Ciência, acompanhado por entidades regionais e nacionais. 

O S2AQUA esteve envolvido na preparação de várias candidaturas, maioritariamente a nível nacional, 

nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), participando em 2 agendas 

de inovação: Blue Bioeconomy (com 3 projetos) e Portugal Blue Food (com 8 projetos).  

Esteve envolvido na preparação e submissão de candidaturas às EEA Grants e ao Horizont Europe, com 

os projetos BlueRoute e REALM a serem recentemente aprovados. Adicionalmente, outra candidatura 

às EEA Grants e mais 2 candidaturas ao Horizon Europe foram preparadas e recentemente submetidas 

à primeira fase de avaliação.  

 

Atividades realizadas 

1 
Evento de divulgação de ciência – 
NEI 2021 

Evento europeu Setembro 

1 
Apresentação no Aquaculture 
Europe (Madeira)  

Evento europeu Outubro 

1 
Apresentação no Encontro 
Nacional de colabs 

Evento nacional Novembro 
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1 
Visita do ministro da Ciência 
Colombiano 

1 
Organização de um Workshop 
científico sobre Aquacultura de 
Espécies emergentes 

Organização 
integral de 
evento 

Dezembro 

 

Projetos (2021) 
Projetos submetidos 
(nacional) - PRR 11 

Projetos submetidos 
(financiamento europeu) 3 

Recursos Humanos Altamente 
Qualificados 19 

Concurso Estímulo ao Emprego 
Científico (CEEC) 1 

 

Comunicação 
 

No que concerne à comunicação e disseminação da instituição, o ano de 2021 foi o ano de arranque 

do S2AQUA, o que se traduziu num empenho em construir uma imagem forte e sólida. É crucial que a 

promoção inicial de uma instituição seja homogénea e consistente, pelo que foi inicializado o processo 

de criação de um logótipo e brand kit que refletisse a missão e valores do S2AQUA. Munidos destes 

materiais, foi então possível começar a delinear um plano de comunicação com o exterior e desenhar 

materiais de estacionário e imagem que permitam o reconhecimento da instituição e dos seus 

objetivos de atuação.  

O primeiro evento de disseminação do S2AQUA decorreu a 24 de setembro de 2021, na Noite Europeia 

dos Investigadores. Neste evento, que decorreu no Marshopping, em Loulé, e contou com mais de 200 

visitantes, a instituição montou algumas demonstrações simples para ilustrar o trabalho realizado na 

área da Aquacultura. Foi uma oportunidade de contactar diretamente com um público indiferenciado 

e realizar assim a primeira ação para o público geral.  

De 4 a 7 de outubro, marcámos presença no maior evento europeu na área da Aquacultura, o 

Aquaculture Europe 2021, que se realizou na Madeira. Neste evento que reúne os maiores e mais 

importantes atores do setor, o S2AQUA fez-se representar com uma apresentação oral sobre a 

instituição e a presença no stand institucional da DGRM. 

Nos dias 9 e 10 de novembro, teve lugar o Encontro Nacional de Colabs, em Aveiro. Evento onde o 

S2AQUA participou com uma apresentação oral sobre a instituição, linhas de investigação a seguir e 

projetos para o futuro.  

No mesmo mês, recebemos a visita do ministro colombiano da ciência, que se fez acompanhar de uma 

comitiva constituída por membros do Governo (Secretária de Estado das Pescas, Drª Teresa Coelho), 

entidades regionais (presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve, Dr. José 

Apolinário) e locais (presidente da Câmara de Olhão, Dr. António Pina). A visita serviu para dar a 
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conhecer o S2AQUA e estreitar relações com um país que tem interesse no setor da Aquacultura de 

água salgada.  

A 13 de dezembro, o S2AQUA promoveu a realização integral de um evento. O Workshop sobre 

“Aquacultura de espécies emergentes” decorreu nos dias 13 e 14 de dezembro, em formato híbrido. 

Este evento, integrado num projeto do Mar2020, tratou-se de uma prestação de serviço realizada à 

Universidade do Algarve. 

A equipa do S2AQUA fez a gestão de inscrições, promoção e divulgação do evento, e a logística antes, 

durante e após o evento, follow up, emissão e envio de certificados. O evento teve lugar no auditório 

do ICNF, no Parque Natural da Ria Formosa, mas foi também transmitido em simultâneo através do 

Zoom. Assistiram ao evento perto de 60 participantes, maioritariamente alunos de mestrado, mas 

também investigadores e alguns empresários.  

O know how da equipa de comunicação em termos de organização de eventos levou ainda à 

adjudicação de mais serviços nesta área, desta feita por parte da ANI, para a realização de duas sessões 

online sobre Biotecnologia, a organizar em 2022. 

Em termos de repercussão mediática, o S2AQUA lançou a primeira nota de imprensa a 14 de dezembro 

de 2021. Embora não tendo tido muita visibilidade, por se tratar de algo muito específico (Workshop 

de Aquacultura de espécies emergentes), serviu para iniciar a estrutura de uma campanha mais 

organizada e específica, tendo em vista uma maior exposição mediática no ano seguinte.  

Numa organização com a estrutura tentacular do S2AQUA e com tantos membros de origem 

diversificada, espalhados pelo país, a comunicação da instituição deve passar por um reforço interno 

da ligação destas instituições e empresas ao S2AQUA. Assim, a comunicação interna começou a 

desenhar-se através da implementação de newsletter regulares (INFOS), tendo em vista a informação 

sobre atividades, notícias, projetos e financiamento em que o S2AQUA está envolvido. 

Depois de definir este target e o tipo de informação a veicular, reajustaram-se os conteúdos no sentido 

de alinhar ainda mais as necessidades dos associados e criaram-se newsletters ainda mais específicas 

(INFO Técnica e INFO Extra) para fazer circular informação específica do interesse dos associados, pelo 

seu caráter técnico (informação legal, veterinária, etc.) ou extraordinário (calls de projetos, 

financiamento, etc).  

Em dezembro de 2021 foram enviadas duas INFOS, uma generalista e um extra, nas quais obtivemos 

boas métricas de abertura e aceitação por parte dos destinatários.  
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5. Modelo de Financiamento e Abordagem ao Mercado 
 

Programas de financiamento competitivo 
 

Durante o ano 2021, a S2AQUA submeteu vários projetos nacionais e internacionais, com grande 

destaque para os nacionais. 

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) é um programa de aplicação nacional que vai implementar 

um conjunto de reformas e investimentos destinados a repor o crescimento económico sustentado, 

após a pandemia, reforçando o objetivo de convergência com a Europa ao longo da próxima década. 

Juntamente com a parceria de diversas outras entidades/empresas, o S2AQUA submeteu 11 projetos 

do PRR: 

• Agenda Blue Food: Capacitação Inovadora HUB Aquacultura e Produtos do Mar, Ecomarim, 

Softaqua, Aquafeeds, Maternidade 4.0, FICUS, Reprodução e InovMacroalgas; 

• Agenda Blue Bio Economy:  Biobancos, VerticalAlgas_SP1 IMTA, VerticalAlgas_SP5 Algafeeds,. 

Relativamente a programas internacionais, foram submetidos 3 projetos:  

• Programa de financiamento do Horizon Europe: REALM;  

• Programa de financiamento das EEA Grants: CaptAQUA e Blue Route. 

 

Fontes de Financiamento público de base  
 

Em 2021, o S2AQUA obteve a aprovação do selo de Laboratório Colaborativo pela FCT com a validade 

de cinco anos. A avaliação das candidaturas foi feita por um painel de avaliação independente, 

constituído por peritos de reconhecido mérito internacional, designado pelo Conselho Diretivo da FCT, 

I.P.. Este título permitirá concorrer a financiamento específico, no decorrer do ano de 2021.  

O S2AQUA submeteu a proposta para a contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados 

(RHAQs), durante 3 anos, com o apoio financeiro da Comissão de Coordenação da Região do Algarve 

(CCDR Algarve), da Segurança Social (SS) e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).   

Do valor total aprovado para contratação de RHAQs, 20% vai ser pago pela FCT e 80% pelo PO2020 ao 

longo dos 3 anos. 

 

Serviços prestados e investigação contratada  
 

O S2AQUA iniciou em 2021 a prestação de serviços para o exterior, com a adjudicação de dois clientes, 

para os quais foram organizados eventos. A Universidade do Algarve manifestou interesse em 

organizar um Workshop, em modo híbrido, sobre aquacultura de espécies emergentes. O orçamento 

proposto pelo S2AQUA foi de encontro às expetativas orçamentais para o efeito e a instituição 

promoveu a organização integral do evento, que acabaria por ter lugar em dezembro.  
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Ainda em 2021, o S2AQUA foi contactado pela ANI, juntamente com outras instituições que foram 

auscultadas no mesmo processo, para apresentar uma manifestação de interesse e respetivo 

orçamento para a organização de dois eventos online. A proposta do S2AQUA foi aceite e o serviço foi 

adjudicado e planeado ainda no ano de 2021, embora os eventos em questão só tenham vindo a 

realizar-se em 2022.  

No que toca à investigação, a prestação de serviços na área da Aquacultura será certamente uma das 

apostas do S2AQUA. Porém, o ano de 2021 serviu para fazer um levantamento dessas valências 

internas e, ao mesmo tempo foi lançado um questionário junto dos associados, a fim de verificar quais 

as suas necessidades nesta área.  

 

Quotas associados 
 

O Fundo associativo do S2AQUA que corresponde ao pagamento de uma entrada inicial de valor 

nominal de 100,00€ (cem euros) cada, dividido em unidades de participação, valor esse que pode ser 

revisto por proposta da Direção aprovada em Assembleia Geral. 

Cada associado deve subscrever no mínimo 25 unidades de participação. 

Neste sentido, com a subscrição dos associados, foi solicitado o pagamento da quota, tendo sido 

recebido, a maioria, no ano de 2021. 
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6. Ano em revista 
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7. Perspetivas para o futuro 
 

O S2AQUA está otimista quanto à possibilidade de aprovação dos projetos nacionais e internacionais 

que foram submetidos no decorrer do ano 2021, nomeadamente as 11 candidaturas, a nível nacional, 

no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no qual participou, numa primeira fase, em 2 

agendas de inovação: Blue Bioeconomy (com 3 projetos) e Portugal Blue Food (com 8 projetos), bem 

como os projetos internacionais, às EEA Grants (CaptAQUA, BlueRoute) e ao Horizon Europe (REALM). 

Além disso, em 2022 o S2AQUA irá apostar fortemente noutras candidaturas a projetos de vários 

programas de financiamento, como sejam os Interreg, FCT, Horizon Europe, entre outros programas 

que venham a mostrar-se pertinentes e cujos objetivos vão de encontro às linhas de ação do S2AQUA.  
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8. Relatório Anual de Contas 2021 
 

Demonstrações Financeiras 
Como associação privada sem fins lucrativos, o S2AQUA enquadra-se no regime da normalização 

contabilística para as Entidades do Setor Não Lucrativo (ESNL) que faz parte integrante do SNC. 

As Demonstrações Financeiras respeitam o que foi legalmente determinado para as Entidades do 

Sector Não Lucrativo (ESNL), conforme as Portaria 218/2015, de 23 de julho (sobre o Quadro e Código 

das Contas), e Portaria 220/2015, de 24 de julho (relativamente aos Modelos das Demonstrações 

Financeiras). 

As Demonstrações Financeiras retratam os efeitos financeiros das transações e de outros 

acontecimentos, agrupados em grandes classes de acordo com as suas características económicas 

(Ativo, Passivo, Fundos Patrimoniais, Rendimentos e Gastos). 

Apresentam-se, neste capítulo, as contas do exercício de 2021, designadamente: 

• Balanço 2021 

• DR 2021  

Não temos um termo de comparação com o ano de 2020 uma vez que a associação foi criada a 

fevereiro de 2021.  

 

Balanço 

O balanço é um documento contabilístico que expressa a situação financeira de uma entidade, em 

determinada data, onde o conjunto de bens e direitos constitui o ativo e o conjunto das obrigações 

constitui o passivo. 

 

No ativo não corrente (a médio e longo prazo) grande parte do total é composto pelos ativos fixos 

tangíveis (equipamento administrativo adquirido em 2021 pelo S2AQUA) e as depreciações 

acumuladas desses mesmos equipamentos.  

No ativo correte (a curto prazo) apresenta-se valor em:  

• créditos a receber por parte de um associado que ainda tem a pagar a quota de 1.300€;  

• a conta diferimentos, gastos a reconhecer, compreende os gastos que devam ser 

reconhecidos no exercício seguinte como prémios de seguros pagos cuja vigência 

ultrapasse o exercício;  

• caixa e depósitos bancários, inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam 

ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor. 

 

Na conta 5 Fundos no Capital Próprio do S2AQUA apresenta o valor das quotas dos nossos associados. 

O S2AQUA é dotado de um fundo associativo, que corresponde ao pagamento de uma entrada inicial, 

de valor variável, dividido em unidades de participação. Cada associado pode subscreve 

individualmente, no mínimo, 25 unidades de participação. Também no capital próprio é sempre 
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apresentado o valor corrente do Resultado Líquido do Período (apresentado na Demonstração de 

Resultados). 

 

No passivo, a entidade apenas apresenta valor a curto prazo, passivo corrente. O S2AQUA apresenta 

valor em:  

• fornecedores, um documento de 2021 liquidado no exercício seguinte; 

• estado e outros entes públicos com valores em aberto na retenção de impostos sobre 

rendimentos, no imposto sobre o valor acrescentado, nas contribuições para a segurança 

social e o fundo garantia social; 

• outros passivos correntes, em que engloba outras contas a receber por parte da Direção 

que vai ser regularizado no exercício seguinte, e remunerações a pagar a colaboradores. 

 

Demonstração de Resultados 

Rendimentos 

Vendas e serviços prestados, são os valores dos serviços prestados, deduzidos do IVA ou outros 

impostos indiretos sobre o consumo. Neste caso prestámos um serviço à Universidade do Algarve. Os 

subsídios à exploração, regista os valores relativos a subsídios atribuídos pelo Estado à exploração. O 

S2AQUA em 2021 recebeu subsídios do PO2020 e da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) 

relativamente à contratação de Recursos Humanos Altamente Qualificados (RHAQS). 

Gastos 

Fornecimentos e serviços externos, compreende um grande conjunto de subcontas. Os gastos com 

fornecimentos e serviços externos são os gastos com bens e serviços que não são diretamente 

incorporados na produção. Destes incluiu-se:  

• subcontratos; 

• serviços especializados (trabalhos especializados, publicidade e propaganda, serviços 

bancários); 

• materiais (ferramentas e utensílios de desgaste rápido, material de escritório/economato); 

• deslocações, estadas e transportes (deslocações e estadas, transportes de pessoal, 

transportes de mercadorias, deslocações e estadas e transportes outros); 

• serviços diversos (comunicação, seguros, contencioso e notariado, limpeza, higiene e 

conforto. 

Gastos com o pessoal são os gastos com salários, encargos para a Segurança Social a cargo da empresa, 

despesas com refeições dos colaboradores, seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais, 

prémios e outros encargos diretamente relacionados com a força de trabalho. 

Gastos/reversões de depreciação e amortização, os ativos que sofrem desvalorização temporal são 

depreciados (os tangíveis) ou amortizados (os intangíveis). O respetivo gasto do período é registado 

nesta rubrica. 

Juros e gastos similares suportados, são os gastos com juros associados passivos financeiros e outros 

idênticos.   
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9. Proposta de aplicação dos resultados 
 

A Direção propõe que o resultado líquido do exercício de 2021, que apresenta um prejuízo no valor de 

6.325,36€, seja transferido para a rubrica de resultados transitados. 
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10. Outras informações relevantes 
 

A Direção informa que a associação não apresenta dívidas em situação de mora perante a 

Administração Fiscal, a Segurança Social, ou outras entidades de natureza pública. 

Salientamos que as demonstrações financeiras não apresentam elementos comparativos do exercício 

anterior, uma vez que a Associação foi constituída apenas em 2021. 
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11. Anexos 
 

Documentação financeira: 

- Balanço 2021 

- DR 2021  

- Demonstração dos fluxos de caixa de 2021 

- Anexo às Demonstrações Financeiras 

 

 

 


















