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1. Preâmbulo 

A Direção do Conservatório de Música de Santarém elaborou o presente Relatório de 

Atividades e Contas de Direção no sentido de dar conhecimento das atividades realizadas 

ao longo do ano civil de 2018 aos seus Cooperadores e aos seus Parceiros de excelência, a 

DGEstE (Direção Geral de Estabelecimentos de Ensino de Lisboa e Vale do Tejo) e a Câmara 

Municipal de Santarém. 

O período em análise corresponde aos anos letivos 2017/2018 (janeiro a agosto) e 

2018/2019 (setembro a dezembro), a nível pedagógico/cultural. 

Complementarmente, procede-se a comentários sobre a evolução das atividades e à 

explicitação do desempenho e situação económico-financeira relativa ao ano fiscal de 

2018.  

A análise e assunção de decisões sobre a manutenção das atividades implementadas e a 

gestão financeira do impacto das mesmas, de acordo com a conjuntura económica em 

cada momento, deverão observar a capacidade ajustada ou a reajustar para um equilíbrio 

financeiro. Este desiderato é absolutamente necessário para honrar os compromissos 

assumidos com todas as partes interessadas, valorizando de modo perene o papel 

sociocultural deste Conservatório. 

2. Introdução 

Ao abrigo dos Estatutos e das disposições legais, a Direção apresenta o Relatório de 

Atividades e Contas do Conservatório de Música de Santarém, CRL, sobre o exercício 

económico de 2018. 

O presente relatório visa dar uma perspetiva da atividade desenvolvida pela Cooperativa 

durante o ano anterior. Este documento relata as atividades realizadas pela entidade ao 

longo do ano que passou, tendo como referência o seu plano de atividades.  
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3. A Entidade 

 Denominação: Conservatório de Música de Santarém, CRL 

 Natureza Jurídica: Cooperativa 

 Sede: Rua Miguel Bombarda, nº4, 1º, 2000-080 Santarém  

 Código de Atividade Económica (CAE) Principal: 85593 – Outras Atividades 

Educativas, N.E 

O Conservatório de Música de Santarém, CRL, adiante designado por Conservatório, obteve 

autorização definitiva de Funcionamento em 10.08.1994, concedida pelo Ministério da 

Educação (Alvará nº 4551). 

Desde a sua fundação, em maio de 1985, o Conservatório tem vindo a desenvolver uma 

obra assinalável nos domínios educativo e cultural visível na formação geral de músicos, 

como também na organização de um vasto leque de eventos - concertos, concursos 

(inclusive a nível nacional), audições, recitais, seminários, cursos de aperfeiçoamento, 

masterclasses e workshops - em colaboração intensa com outras entidades oficiais e 

privadas. Tem autonomia pedagógica, oficialmente reconhecida pelo Ministério da 

Educação, no Conservatório são lecionados os Cursos Básico (do 1º ao 5° Grau) e 

Secundário (do 6° ao 8º Grau) de Música, nos seguintes instrumentos: piano, órgão, viola 

dedilhada, guitarra portuguesa, violino, canto, oboé, clarinete, saxofone, trombone, flauta 

transversal, violoncelo, trompete, acordeão, percussão e bateria.  

Em regime de curso livre, o Conservatório proporciona ainda aulas de Ballet (devidamente 

certificadas pela American Academy of Ballet), Dança Contemporânea, Guitarra Elétrica e 

de todos os outros instrumentos anteriormente referidos. 

O funcionamento do Conservatório é desenhado oficialmente em concordância com as 

disposições do Ministério da Educação, desde o calendário escolar de cada ano letivo às 

habilitações superiores dos seus Docentes, incluindo os cursos lecionados, possibilitando o 

acesso a um estabelecimento de ensino superior da música. 



 
 

Relatório de Atividades e Contas de Direção do Ano 2018 4 

4. Análise de Atividades 

4.1. Intervenientes/Número De Docentes Por Cursos Ministrados 

Como é normal, a generalidade das aulas de instrumento iniciou-se na primeira semana de 

setembro, assim como os Cursos Livres. A atividade curricular teve o seu começo na 

semana de 12 a 17 do mesmo mês. 

As disciplinas lecionadas e o número de docentes afetos a cada disciplina são os seguintes. 

 

Figura 1: Nº de docente por disciplina em dezembro de 2018 

O número total de docentes no ano letivo 2016/2017 era de 26 e no ano letivo de 

2017/2018 passou para 35 o número de professores de quadro de Conservatório, 

observando-se um crescimento exponencial e relativo significativo.  

4.2. Cursos Ministrados 

Os cursos de Música da oferta do Conservatório estão definidos em duas vertentes: 

Cursos Oficializados (regime Articulado e Supletivo)  Seguem os programas de estudo do 

Ministério da Educação para o Ensino Especializado da Música nos níveis de Iniciação, 

Básico e Secundário, cujo paralelismo pedagógico concedido pelo Ministério e renovado 

anualmente permite um futuro académico e profissional aos nossos alunos, objetivo de 

excelência deste Conservatório.   
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Cursos Livres – não conferem habilitação académica, mas visam a formação pessoal de 

forma amadora, também ela revestida de muita importância na projeção comunitária do 

Conservatório. 

4.3. Frequência de Alunos 

No presente ano letivo 2018/2019 matricularam-se 424 alunos, dos quais 250 frequentam 

o Conservatório em Regime Articulado. 

4.3.1. Alunos por Disciplina de Instrumento 

 

Figura 2: Nº de alunos por disciplina de instrumento, inscritos em 2017 e 2018  

O número total de alunos inscritos por disciplina de instrumento reduziu globalmente 27 

alunos, correspondendo a cerca de 7% do seu universo.  
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4.3.2. Alunos por Disciplina de Conjunto 

Figura 3: Nº de alunos por disciplina de conjunto, inscritos em 2017 e 2018  

O número de inscrições de alunos por disciplina de conjunto reduziu de forma relativa mais 

expressiva nas classes de coro de adultos e jovens, sendo que nas disciplinas de formação 

musical e classe de conjunto, a redução relativa na ordem de 8% teve origem em 

conclusões de 3º ciclo e/ou não continuidade da prossecução de estudos após 2º ciclo. 



 
 

Relatório de Atividades e Contas de Direção do Ano 2018 7 

 

4.3.3. Alunos por Regime 

 

Figura 4: Nº de alunos por regime e nº de alunos comparticipados pela DGEstE, inscritos em 2017 e 2018  

Neste âmbito, importa referir que o financiamento público apenas abrange 206 alunos de 

ensino articulado, sendo 198 dos níveis básico e 8 do secundário, acrescido de 10 

iniciações, aferindo-se que 44 alunos foram aceites sem subvenção, isto é, estes alunos 

encontram-se financiados na íntegra pelo Conservatório.  
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4.3.4. Alunos por Curso 

 

Figura 5: Nº de alunos por curso e nº de alunos comparticipados pela DGEstE, inscritos em 2017 e 2018  

Esta ilustração complementa e reforça a análise anterior sobre a disponibilidade do 

Conservatório para financiar alunos não abrangidos pelo Contrato de Patrocínio.  

4.4. Atividades Pedagógicas / Extracurriculares 

No ano civil em causa, 2018, que compreende parte de dois anos letivos, 2017/2018 e 

2018/2019, realizaram-se diversas atividades programadas, conforme se descreve e que se 

elencam pelo respetivo mês de realização: 

 Janeiro de 2018 

 4 Atividades 

1. Concerto de Reis a convite da Junta de Freguesia de Póvoa da Isenta, realizado na 

Igreja Paroquial desta Freguesia. 

2. Cerimónia de entrega de Prémios atribuídos pelo Rotary Club de Santarém aos 

melhores alunos do ano letivo 2017/18, no anfiteatro da Escola Superior Agrária de 

Santarém. 

O aluno do Conservatório premiado foi Martina Muriela Machado, aluna do 5º grau 

do Curso de Flauta Transversal. 

3. XX Encontro Internacional de Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO, 

que decorreu de 10 a 13 de janeiro de 2018. O tema foi: “Património imaterial – da 
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memória para a sustentabilidade”. O Conservatório participou em dois momentos: 

uma intervenção na Sessão de Abertura e Concerto de Boas Vindas após o jantar, 

no ginásio da Escola Secundária de Sá da Bandeira.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

4.   Audição de Piano da Classe do Professor Ricardo Vicente, realizada no 

Conservatório de Música de Santarém. 

 

 Março de 2018 

 15 Atividades 

5. Evento Comemorativo do Dia Internacional da Mulher com Momentos de Poesia e 

Música. Teve lugar no Fórum Actor Mário Viegas feito em colaboração com o 

Centro Cultural Regional de Santarém, Sindicato de Professores da Grande Lisboa e 

a Comissão das Comemorações Populares do 25 de Abril. 

6. Participação da turma do 9ºA (Ensino Articulado) do Agrupamento de Escolas Dr. 

Ginestal Machado em Exercício teatral numa adaptação do Auto da Índia. A 

apresentação teve lugar no Teatro Sá da Bandeira. 

7. Atuação de Professores e Aluno do Conservatório na Comemoração de “Dia do 

Isla”, no Convento de S. Francisco. 

8. Audição de Saxofone da Classe do Professor Dinis Carvalho, realizada no 

Conservatório. 

9. Audições de Viola Dedilhada das Classes dos Professores Acácio Resende, Joana 

Santos, João Barreiro, Rui Vicente, Sérgio Marques e Tiago da Neta. Realizaram-se 

no Núcleo de Santarém da Liga dos Combatentes. 

10. Audição de Violino das Classes do Professor André Serra, realizada no 

Conservatório. 

11. Momento Musical realizado na Igreja da Graça, na Abertura da Exposição “Bora 

Pintar o Cabaceiro”. 

12. II Festival de Piano da Alcáçova de Santarém, organizado pela Fundação Passos 

Canavarro em parceria com o Conservatório de Música de Santarém. Participaram 9 

alunos nossos: 4 executantes e 5 ouvintes. 

13.  Audição das Classes Infantis, no Teatro Sá da Bandeira. 

14. Audição de Piano da Classe do Professor Nuno Soares. Realizou-se no Conservatório 

de Música de Santarém. 

15. Audição de Clarinete e Piano das Classes das Professoras Sónia Tomás e Lioudmila 

Litvínova. Teve lugar no Conservatório de Música de Santarém. 

16. Audição de Piano da Classe do Professor Ricardo Vicente, nas instalações do 

Conservatório. 

17. Audição da Classe de Órgão da Professora Marta Cruz, no Conservatório. 

18. Audição de Saxofone das Classes dos Professores Diana de Rama, Dinis Carvalho e 

Nuno Martins. Teve lugar no Conservatório de Música. 
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19. Momentos musicais na Sessão Solene da Comemoração do 40º Aniversário da 

Associação de Estudo e Defesa do Património Histórico-Cultural de Santarém, 

realizado no Convento de S. Francisco. 

 

 Abril de 2018 

 11 Atividades 

20. Concerto de Guitarra Clássica realizado pelo concertista João Loureiro, às 18 horas, 

na Casa do Brasil. 

21. Workshop de Guitarra Clássica sob a orientação pedagógica de João Loureiro, no 

Conservatório de Música de Santarém. 

22.  Scalaflauta – Masterclass de Flauta Transversal com a duração de 3 dias, teve lugar 

no Conservatório. O Concerto de Encerramento pelo Ensemble de Flautas decorreu 

no Teatro Taborda. 

23. Apresentação oficial de Grupo de Música Sénior, no Teatro Sá da Bandeira, pelas 

14h30, com a participação do Prof. Filipe Costa. 

24. Feira de Turismo do ISLA Santarém, atuação de alunos de Guitarra Portuguesa. 

25. Momento musical na Comemoração do Dia dos Monumentos e Sítios na Casa dos 

Patudos em Alpiarça.  

26. Participação do Coro do Conservatório em espetáculo "61 ABRIL 74 – Da Guerra à 

Liberdade", organizado pelo grupo de trabalho “Colectivo Santarém 24”. Teve lugar 

na Ex Escola Prática de Cavalaria. 

27. Atuação de alunas de Ballet e Coro de Câmara do Conservatório em Cerimónia de 

Homenagem a Madre Luiza Andaluz, no Hotel Paulo VI, em Fátima. 

28. Tertúlia sobre o tema «História do Liberalismo e a Implantação da República», no 

restaurante das Portas do Sol. momento musical realizado por aluno de Saxofone. 

29. Comemoração do Dia Mundial da Dança no Teatro Sá da Bandeira, com atuação da 

Classe de Dança Contemporânea do Prof. Nuno Labau. 

30. Comemoração do Dia Internacional do Jazz – Concerto realizado com a participação 

da Orquestra de Saxofones do Conservatório. Realizou-se no Conservatório de 

Música de Santarém. 

 

 Maio de 2018 

 12 Atividades 

31. Encerramento de “Um Dia Pela Vida” em Almeirim, com a atuação de Ensemble de 

Guitarras. 
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32. Intervenção Musical organizada pelo Rotaract Club de Santarém, “Conferência 

Distrital 2018”. Teve lugar no Convento de S. Francisco e contou com dois 

momentos musicais: Acordeão e Ensemble de Guitarras. 

33. Visita de estudo ao Órgão de Tubos da Igreja Matriz do Alvito (distrito de Beja), 

terminando o dia com um Recital de Órgão pelos alunos, na referida Igreja. 

34. Audição da Classe de Piano da Professora Marta Cruz. Realizada no Conservatório. 

35. Animação Musical com alunos do Ensino Articulado da Escola Secundária Dr. 

Ginestal Machado no lançamento de um Livro de Eduardo Dinis, que teve lugar no 

ISLA. 

36. Ida ao Centro Cultural de Belém para assistência a Concerto da Orquestra Sinfónica 

Portuguesa, dirigida pela Maestrina Joana Carneiro. 

37. Masterclass de Piano com a Pianista e Professora Jill Lawson. Realizou-se no 

Conservatório de Música de Santarém. 

38. Maiojovem - III Encontro de Coros de Jovens de Santarém. Organizado pelo 

Conservatório de Música de Santarém, teve a participação do Coro de Jovens da 

Academia de Música de Óbidos, Coro de Jovens da Associação de Cultura Musical de 

Lousada, Grupo Coral dos Pequenos Cantores da Barquinha e o Coro de Jovens do 

Conservatório de Música de Santarém. Realizou-se na Igreja de Santa Clara, 

Santarém. 

39. “Pilares da Arte Juvenil – V Concurso/ Exposição de Pintura e Desenho”, organizado 

pela Fundação Passos Canavarro e Santarém Hotel, que contou com uma atuação 

do Ensemble de Guitarras no dia da Entrega de Prémios, no Santarém Hotel. 

40. Atuação do Professor de Guitarra Portuguesa, Ricardo Gama, no VI Aniversário do 

Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo Serrão, no Convento de 

S. Francisco.   

41. A convite da Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo 

realizou-se um momento musical na Comemoração do Centenário do Ministério da 

Agricultura, no Auditório da Escola Superior Agrária de Santarém. 

42. Recital de Alunos Finalistas do Curso Básico de Música, no Teatro Sá da Bandeira. 

 

 Junho de 2018 

 19 Atividades 

43. 3º Concurso Nacional de Acordeão e Guitarra Portuguesa realizado nas instalações 

do Conservatório de Música de Santarém. A Gala de Entrega de Prémios e o 

Concerto pelo Acordeonista Renzo Ruggieri e Prof. Ricardo Marques (Guitarra 

Portuguesa) tiveram lugar no Grande Auditório do CNEMA. 

44. Momento musical na Sessão de Abertura do IV Encontro de Internos da Lezíria de 

Medicina Geral e Familiar, realizado no Hotel Santarém. 

45. Audição da Classe de Piano do Prof. Nuno Soares, no Conservatório de Música de 

Santarém. 
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46. Encontro de Coros do Agrupamento Alexandre Herculano. Teve lugar no Coreto do 

Jardim da República, em Santarém. 

47. Momento Musical por dois alunos do Conservatório no lançamento do livro 

“Histórias da Ajudaris’17”, no Teatro Sá da Bandeira. 

48. Atuação do Ensemble de Guitarras na Expo Utis. Teve lugar no Convento de S. 

Francisco. 

49. Audição da Classe de Saxofone do Professor Dinis Carvalho, realizada no 

Conservatório de Música. 

50. Audição da Classe de Piano do Professor Miguel Diniz, no Conservatório de Música. 

51. Audição das Classes de Conjunto dos Professores Dominique Ventura, Joana 

Fernandes, Miguel Dinis e Pedro Correia, no Convento de Santa Clara. 

52. Audição de Piano da Classe da Professora Lioudmila Litvínova, realizada no 

Conservatório de Música. 

53. Audição da Classe do Professor Luís Mota, Oboé, no Conservatório de Música de 

Santarém. 

54. Audição das Classes Infantis, no Teatro Sá da Bandeira. 

55. Audição da Classe de Piano do Professor Ricardo Vicente, no Conservatório de 

Música de Santarém. 

56. Audição da Classe da Professora Joana Fernandes, Flauta Transversal, no 

Conservatório de Música. 

57. Audição da Classe de Canto do Professor Manuel Brás da Costa, realizada no 

Conservatório. 

58. “Performance Awards” da American Academy of Ballet de Nova Iorque, edição de 

2018, no Teatro Sá da Bandeira. O Conservatório é o representante desta 

Academia, bem como a sua Prof. Silvia Oliveira. Foram avaliadas as nossas alunas de 

Ballet e as alunas da Escola Spa Perfection de Benavente. 

59. Atuação, a convite do Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim Veríssimo 

Serrão, na apresentação da “Coletânea de João de Saldanha Oliveira e Sousa / 

Estudo Introdutório de Martinho Vicente Rodrigues. Realizou-se no Salão Nobre dos 

Paços do Conselho. 

60. Ateliers de Verão – Ateliers de Música para Crianças, efetuados no Conservatório de 

Música de Santarém. 

61. Espetáculo de Ballet Comemorativo do Encerramento do Ano Letivo. Teve lugar no 

Cine-Teatro de Almeirim. 
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 Julho de 2018 

 5 Atividades 

62. Ateliers de Verão – Ateliers de Música para Crianças, no Conservatório de Música 

de Santarém. 

63. Momento Musical em evento do Rotary Club de Santarém: “Jantar de Transmissão 

de Tarefas para o Ano Rotário 2018/2019”, no Santarém Hotel. 

64. Espetáculo de Final de Ano Letivo da Classe de Dança Contemporânea, no Cine -

Teatro de Almeirim. 

65. “XII Projeto Notas Soltas” – Estágio de Coro e Orquestra, teve lugar no 

Conservatório de Música de Santarém. 

66. Concerto “Muse” integrado no “Projeto Notas Soltas”, apresentação do trabalho 

realizado em Concerto no Convento de S. Francisco, em Santarém. 

 

 Setembro de 2018 

 2 Atividades 

67. Momentos musicais de Flauta Transversal e Piano a convite do Clube de Santarém. 

Foram intervenientes a Prof.ª Lioudmila Litvínova e David Teles. 

68. Concerto Comemorativo do Dia Mundial da Música, na Igreja de Santa Clara, com 

participação especial de Professora Leonor Leitão-Cadete, Pianista, Compositora e 

Escritora, além 

 

 Outubro de 2018 

 4 Atividades 

69. Participação de alunas da Classe de Dança Contemporânea em Espetáculo da 

Company Chhaya Collective, que se realizou no Teatro Sá da Bandeira, a convite do 

FITIJ. 

70. Atuação na Cerimónia de Entrega de Diplomas integrada na Comemoração dos 175 

Anos da Escola Secundária Sá da Bandeira. Decorreu no Largo de Seminário. 

71. Participação no evento “Pifaradas”, organizado pelo Rancho Folclórico do Bairro de 

Santarém, Grainho e Fontainhas. Teve lugar no Centro Cultural e Recreativo das 

Fontaínhas. 

72. Atribuição de Prémios Escolares 2018 Rotary Club de Santarém. Entrega de Prémio 

ao melhor aluno 2017/2018 que decorreu na Escola Secundária Dr. Ginestal 

Machado. O aluno premiado foi Ricardo André Meira Neves do Curso de Órgão de 

Tubos. 

 

 Novembro de 2018 

 5 Atividades 

73. Momento Musical Cerimónia de Entrega do Prémio Nacional de Poesia Mário 

Viegas, no Fórum Actor Mário Viegas. 
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74. FÓS – Festival de Órgão de Santarém, participação das nossas professoras de Órgão: 

Lídia Correia e Marta Cruz. 

75. Atuação de alunos da Classe de Dança Contemporânea na Inauguração da 

Iluminação de Natal de Santarém, no Teatro Sá da Bandeira. 

76. Audição da Classe de Violoncelo da Professora Mélanie Paula, realizada no 

Conservatório. 

77. Audição de Violino da Classe do Professor André Serra. Teve lugar no Conservatório. 

 

 Dezembro de 2018 

 13 Atividades 

78. Apresentação da Classe de Iniciação de Ballet do Conservatório no “Mercadito de 

Natal de Mamãs, Bebés & Companhia”, organizado pela Bem-Nascer. Teve lugar na 

Casa do Campino. 

79. Audição de Saxofone da Classe do Professor Philippe Trovão, no Conservatório de 

Música. 

80. Audição de Saxofone da Classe da Professora Diana da Rama. Teve lugar no 

Conservatório de Música. 

81. Audições de Viola Dedilhada das Classes dos Professores Acácio Resende, João 

Barreiro, Rui Vicente, Sérgio Marques e Tiago da Neta. Realizaram-se no Núcleo de 

Santarém da Liga dos Combatentes. 

82. Audição da Classe do Professor Nuno Soares, Piano, realizada no Conservatório. 

83. Audição da Classe de Piano do Professor André Piolanti, no Conservatório de 

Música. 

84. Audição das Classes Infantis, no Teatro Sá da Bandeira. 

85. Concerto de Natal na Igreja Catedral de Santarém, com os Coros dos Agrupamentos 

de Escolas de Santarém – Ensino Articulado. 

86. Audição de Piano da Classe da Professora Lioudmila Litvínova, realizada no 

Conservatório. 

87. Audição da Classe de Canto do Professor Manuel Brás da Costa. Teve lugar no 

Conservatório de Música. 

88. Concerto de Natal na Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo, na Moçarria. 

89. Audição da Classe de Oboé do Professor Luís Mota, no Conservatório. 
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90. Audição de Flauta da Classe da Professora Joana Fernandes, realizada no 

Conservatório. 

 

 Nota Final – No decorrer do ano 2018 realizaram-se 90 Atividades 

Pedagógicas/Extracurriculares. 

4.5. Projetos e Protocolos 

Mantêm-se em vigor todos os Projetos e Protocolos elaborados em anos anteriores, bem 

como outros que se têm vindo a estabelecer, eg. Câmara Municipal de Santarém, União de 

Freguesias de Santarém, Instituto Politécnico de Santarém, Escola Superior de Educação de 

Santarém, Fundação Passos Canavarro, Centro de Investigação Professor Doutor Joaquim 

Veríssimo Serrão, Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, Sociedade Filarmónica Alpiarcense 

1º de Dezembro, Associação de Músicos de Lisboa, Município de Mação, Instituto Piaget, 

Meio - Centro de Aprendizagem Trabalho e Eventos de Alcanede, Associação Cultural New 

Vibrations, Centro Social e Interparoquial de Santarém e Centro de Solidariedade Social Nª 

Sª da Luz.     

5. Análise Económico Financeira 

5.1. Desempenho Económico-Financeiro do Exercício 

O Conservatório de Música de Santarém, CRL, no exercício de 2018, teve um Resultado 

Líquido Positivo no valor de 25.898,80€, registando-se, relativamente a 2017, um 

decréscimo relativo de 83.34%. 

Esta assinalável redução deve-se essencialmente ao aumento de Gastos com o Pessoal de 

498.178 € em 2017 para 597.668 € em 2018, totalizando um acréscimo diferencial de 

99.490€, traduzindo num aumento de aproximadamente 20% (sem encargos sociais). 

Ao nível dos rendimentos verificou-se uma redução no valor das Prestações de Serviços na 

ordem dos 6% em relação ao ano anterior, registando-se a transposição de 183.320 € em 

2017 para 171.999 € em 2018, acompanhada simultaneamente pela diminuição dos 
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Subsídios à Exploração recebidos em 15.531€, o que representa 2.7% de diminuição em 

relação ao ano de 2017. 

Nas rubricas de “Fornecimentos e Serviços Externos” verificou-se um decréscimo de 3% 

(passou de 104.119 € em 2017 para 100.822 € em 2018), que se deve principalmente ao 

ajustamento de rubricas tais como Honorários, entre outras. 

Em síntese, apesar do aumento extraordinário dos gastos (análise que se fundamentará em 

item seguinte), na observância de um quadro regulamentar, combinado com uma ligeira 

redução dos proveitos, conclui-se que foi um ano menos favorável face a anteriores. Ainda 

assim, foi positivo para o Conservatório de Música de Santarém, porquanto que os 

proveitos superaram os encargos, sendo a origem de receitas e aplicação dos fundos, 

conforme gráficos que se ilustra. 

 

Figura 3 
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Figura 7 
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5.2. Demonstrações Económico Financeiras 

5.2.1. Balanço (certificado em anexo) 
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5.2.2. Demonstração de Resultados (certificada em anexo) 
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5.3. Preparação e Anexos das Demonstrações Financeiras 

5.3.1. Referencial contabilístico utilizado 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com regime de normalização 

contabilística para as Microentidades, instituído pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de 

Março, o qual contempla as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os 

Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de 

Relato Financeiro (NCRF) e as Normas Interpretativas. 

5.3.2. Pressupostos 

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes 

pressupostos: 

Consistência da apresentação 

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível 

de apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando 

ocorrem alterações significativas na natureza, que nesse caso, estão devidamente 

identificadas e justificadas neste anexo. Desta forma, é proporcionada informação fiável e 

mais relevante para os utilizadores da informação. 

Pressuposto da continuidade 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações não tendo a entidade intenção, nem necessidade, de liquidar ou reduzir 

drasticamente o nível das suas operações. 

Regime da periodização económica (acréscimo) 

A entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, 

independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de 

rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas 

em ‘Devedores por acréscimo de rendimento’; por sua vez, as quantias de gastos 
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atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas ‘Credores por 

acréscimo de gastos’. 

Materialidade e agregação 

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. As linhas de itens 

que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações 

financeiras.  

A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito da apresentação de 

demonstrações financeiras. 

Compensação 

Os ativos e os passivos, os rendimentos os gastos foram relatados separadamente nos 

respetivos itens de balanço e da demonstração de resultados, pelo que nenhum ativo foi 

compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, e vice-

versa. 

Comparabilidade 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de dezembro de 

2018 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 

31 de dezembro de 2017, respeitando o princípio da continuidade da entidade. 

Contas do balanço e da demonstração de resultados cujos conteúdos não sejam 

comparáveis com os do período anterior 

Os valores constantes das demonstrações financeiras do período em 31 de dezembro de 

2018 são comparáveis em todos os aspetos significativos com os valores do período de 

2017. 

5.3.3. Principais Políticas Contabilísticas 

Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 
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As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: 

Eventos subsequentes 

Os eventos após a data de balanço que proporcionem informação adicional sobre 

condições que existam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso 

existam eventos materialmente relevantes após a data de balanço, são divulgados no 

anexo às demonstrações financeiras. 

Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a moeda 

funcional e de apresentação. 

Imposto sobre o rendimento 

Segundo o código do IRC, os resultados da Associação obtidos pelo desenvolvimento da sua 

atividade não se encontram sujeitos a tributação. 

Caixa e depósitos bancários 

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos 

bancários são incluídos na rubrica “Financiamentos obtidos”, expressa no “Passivo 

Corrente” 

Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas 

ao custo. O seu desconhecimento só ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes 

dos contratos, designadamente quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou 

expiração. 

Clientes e Outras contas a receber 
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As dívidas de clientes ou de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado 

não terem juros implícitos. São apresentadas no balanço, deduzidas de eventuais perdas 

por imparidade, de forma a refletir o seu valor realizável líquido. 

Financiamentos bancários 

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

comissões com a emissão desses empréstimos.  

Os empréstimos obtidos foram todos incluídos como passivos correntes, pois o seu 

vencimento ocorre a menos de um ano da data de relato. O seu desconhecimento só 

ocorre quando cessarem as obrigações decorrentes dos contratos, designadamente, 

quando tiver havido lugar a liquidação, cancelamento ou expiração. 

Custos de empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros apurados com base na taxa de juro efetiva são reconhecidos na 

demonstração de resultados como gastos em observância do regime de periodização 

económica. 

Rédito e Regime do acréscimo 

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

prestação de serviços recorrentes da atividade normal da Associação. O rédito é 

reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado, quando se aplique. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos 

serviços. 

Subsídios 

Os subsídios do Ministério da Educação e Ciência são reconhecidos ao seu justo valor, 

existindo uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a 

Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. 
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Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos incorridos e registados no 

período. Os subsídios são registados, quando ocorre o rendimento, independentemente do 

recebimento do mesmo. 

Complementarmente, os subsídios relacionados com ativos, desde que não reembolsáveis, 

devem ser reconhecidos inicialmente nos Capitais Próprios e, subsequentemente, 

imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para 

fazer o balanceamento com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem. 

Ainda, os subsídios que respeitam a investimento em ativos fixos tangíveis depreciáveis e 

intangíveis com vida útil definida, deverão ser imputados numa base sistemática como 

rendimento. 

Principais fontes de incerteza das estimativas 

Não existem situações que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente 

relevante nas estimativas previstas nas demonstrações financeiras apresentadas. 

5.4. Análise de Fluxos e Rúbricas Contabilísticas mais Relevantes 

5.4.1. Investimentos Financeiros 

Descrição 2018 

Fundos de Compensação do Trabalho (FCT)       475,30 €  

 

“O Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) é um fundo autónomo, dotado de 

personalidade jurídica e gerido por um Conselho de Gestão. É um fundo de capitalização 

individual financiado pelas entidades empregadoras por meio de contribuições mensais. 

Estas contribuições constituem uma poupança a que se encontram vinculadas, com vista 

ao pagamento de até 50% do valor da compensação a que os trabalhadores abrangidos 

pelo novo regime venham a ter direito na sequência da cessação do contrato de trabalho.” 

(Fundos de Compensação, 2018) 

5.4.2. Rédito 

Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito: 
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O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de 

acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições sejam 

satisfeitas: 

O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 

Os custos suportados ou a suportar com a transação podem ser mensurados com 

fiabilidade. 

A quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, 

conforme o quadro seguinte: 

Rubricas 2017 2018 Variação % 

Vendas e Prestação de Serviços 183 320,58 € 171 999,91 € -11 320,67 € -6,18% 

Subsídios à exploração 581 732,85 € 566 201,28 € -15 531,57 € -2,67% 

Ganhos por aumento do justo valor 1 143,05 € 225,40 € -917,65 € -80,29% 

Outros rendimentos 1 515,53 € 2 633,16 € 1 117,63€ 73,74% 

Total 767 712,01 € 741 059,75 € -26 652,26 € -3,48% 

A nível de rendimentos, comparativamente ao ano anterior, verifica-se um decréscimo de 

cerca de 6,18 % nas vendas e prestações de serviços, correspondendo a 11 320,67 €. 

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o justo valor quando existe 

uma garantia razoável de que irão ser recebidos e que a Cooperativa cumprirá as condições 

exigidas para a sua concessão. Na rubrica de Subsídios à exploração, verifica-se um 

decréscimo de 2,67 % comparavelmente com 2017. Chamamos à atenção que os subsídios 

à exploração referidos anteriormente, no valor de 566.201,28 € correspondem a 

rendimentos provenientes do Contrato Patrocínio selado com o Ministério da Educação e 

da ciência (558.420,00 €) e, apoio da Câmara Municipal de Santarém (7.781,28 €).  

Comparativamente ao ano de 2017, verificou-se uma diminuição de 3,48% nos 

rendimentos desta natureza, mas a taxa de execução e taxa de reembolso do programa 

operacional favorável. 
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5.4.3. Gastos 

A repartição dos gastos no período económico de 2018 foi a seguinte: 

Rubricas 2017 2018 Variação % 
Fornecimentos e Serviços Externos 104 119,76 € 101 072,30 € -3 047,46 € -2,93% 
Gastos com o Pessoal 498 178,14 € 597 668,42 € 99 490,28 € 19,97% 
Outros gastos 5 696,73 € 10 906,85 €   5 210,12 € 91,45% 
Gastos de depreciação/amortização 4 081,46 € 5 541,44 € 1 459,98 € 35,77% 
Total 612 076,09 € 715 189,01 € 103 112,92 € 16.84% 

 

Verifica-se uma diminuição do gasto em fornecimentos e serviços externos no valor de 

3.047,46€.  

Contrariamente, em análise mais incisiva, verifica-se um aumento de 99.490,28€ 

correspondente aos gastos com o pessoal.  

Este aumento extraordinário teve origem no aumento de quadro de pessoal, conforme 

referido anteriormente, de 26 para 35 professores e na reclassificação de categorias por 

motivo da celebração de Novos Acordos de Regulamentação Coletiva de Trabalho para o 

Setor (Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 32, 29/8/2018) e ainda em especial, da adoção 

da Portaria 140/2018 de 16 maio do Ministério de Educação e Ciência que se explicita: 

- Em agosto de 2018, a portaria que regula o ensino artístico especializado foi revista em 

várias matérias, nomeadamente na carga horária da disciplina de instrumento para os 

alunos do 5º ano e 7º ano de escolaridade; 

- Até então, estava prevista uma carga horária de 1 tempo semanal, pelo facto de poder ser 

partilhada; 

- Após a republicação desta portaria, essa mesma disciplina passa de 1 tempo semanal para 

2 tempos semanais; 

O corolário foi o impacto incontornável das cargas horárias globais dos docentes gerando 

um inevitável agravamento dos gastos operacionais da instituição. 
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Globalmente a variação entre 2017 e 2018 corresponde a um aumento de gastos 

ligeiramente superior a cem mil euros, alavancada exponencialmente com os gastos em 

pessoal que se entendem extraordinários, na medida que a dita regulamentação, poderá 

vir a ser reformulada, segundo a informação das estruturas representativas do Setor.  

5.4.4. Impostos e Contribuições 

Divulgação do imposto sobre o rendimento 

Rubricas 2017 2018 Variação % 
Resultado Operacional 155 635,92 € 26 120,32 € -129 515,60 € -83,22% 
Impostos sobre o rendimento do período 180,48 221,46 € 40,98 € 22,71% 
Resultado líquido do período 155 455,44 € 25 898,80 € -129 556,64 € -83,36% 

Durante o exercício em análise a Cooperativa desenvolveu a sua atividade de acordo com o 

seu objeto social. Conforme se pode verificar, o Resultado Líquido para o ano de 2018 é de 

25 898,80€. Comparativamente com 2017 este sofre uma diminuição de 83,36 %, devendo-

-se essencialmente à diminuição das vendas e serviços prestados e subsídios à exploração, 

aliados a um aumento dos Gastos com pessoal. 

5.4.5. Capital Próprio 

Movimentos associados ao Capital Próprio 

Rubricas 2017 2018 Variação % 

Capital Subscrito  22 827,15 € 24 192,15 € 1 365,00 € 5,98% 

Reservas legais  13 876,27 € 13 876,27 € 0,00 € 0,00% 

Outras reservas  730 259,00 € 885 714,44 € 155 455,44 € 21,29% 

Total 766 962,42 € 923 782,86 € 156 820,44 € 20,45% 

As reservas legais, são impostas por lei que obriga que, no final de cada exercício, uma 

percentagem não inferior à vigésima parte dos lucros da sociedade seja levada a reserva 

até que o montante desta iguale 20% do capital social. 

Estas reservas têm a seguinte finalidade: 

 Cobrir a parte do prejuízo acusado no balanço do exercício que não possa ser 

coberto pela utilização de outras reservas; 
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 Cobrir a parte dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possam ser 

cobertos pelo lucro do exercício nem pela utilização de outras reservas; 

 Incorporação no capital. 

Com isto, podemos constatar que existiu um aumento do Capital próprio da Cooperativa, 

associado ao aumento nas Outras reservas de 21,29 % tendo estas o objetivo reter fundos 

na entidade para o reforço da situação financeira.  

5.4.6. Financiamentos Obtidos 

A Cooperativa não recorreu no período de 2018 a financiamento externo.  

5.4.7. Subsídios à Exploração 

A principal fonte de financiamento é pública e em 2018 o Conservatório de Música de 

Santarém recebeu os seguintes subsídios: 

• DGEstE – O Apoio Financeiro do ano civil de 2018 totalizou 558.420€ que se dividiu 

por dois anos letivos o de 2017/2018 (janeiro a agosto) foi de 276.660€ e de 2018/2019 

(setembro a dezembro) foi de 281.760€.  

• CÂMARA MUNICIPAL SANTARÉM – O Total dos subsídios pagos pela Câmara 

Municipal de Santarém foi de 7.781,28€. 

5.4.8. Mapa de Variações Patrimoniais (em anexo) 

5.5. Proposta de Aplicação de Resultados 

A Direção propõe a aplicação dos Resultados Líquidos da seguinte forma: 

100 % para a conta de Reservas para a Educação e Formação Cooperativa: 25.898,80€. 
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6. Relatório e Parecer do Conselho Fiscal  
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7. Nota Final da Direção 

A Direção do Conservatório de Música de Santarém entende que o ano transato, revendo-o 

num sentimento transversal a toda a Comunidade, se traduziu num ano 

circunstancialmente expressivo na projeção da Instituição e afirmação da Sua notoriedade, 

num quadro de dinamismo da Sua vida associativa e promoção do cooperativismo. 

O futuro é desafiante e financeiramente auspicioso. Em virtude da legislação imposta pelo 

Ministério de Educação com incremento significativo da carga horária associada ao 

patrocínio da DGEstE (Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares), para o Ensino 

Artístico e Especializado, menos generoso, mais exigente, impõe-se considerar maior 

comprometimento no ajustamento da atividade, otimização e contenção de custos, 

maximização de recursos, revitalização e rendibilização das valências, por via da reinvenção 

do planeamento curricular e extra curricular e/ou fontes de receitas alternativas. 

O Relatório de Atividades e Contas em apreciação elenca e evidencia a dimensão da 

panóplia de rotinas que caracterizam a atividade regular desta Entidade e exigem a 

necessária estabilidade para a concretização tranquila das mesmas e de novos projetos, 

concomitantes com a qualidade exigível na formação das crianças e jovens, que 

proporcionem atingir as metas e êxitos individuais e coletivos, habitualmente alcançados, 

dignificando a Instituição.   
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8. Anexos (“peças” contabilísticas subscritas pela Direção e Certificadas pelo 

TOC) 
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