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PARTE I 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

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

Gestão e Contas relativo ao exercício de 2020, afim de dar conhecimento aos seus 

Cooperadores e aos seus Parceiros de Excelência - a DRELVT (Direção Regional de 

Educação de Lisboa e Vale do Tejo) e a Câmara Municipal de Santarém, das atividades 

que aconteceram ao longo do ano civil acima referido, abrangendo, excecionalmente, o 

período económico  entre 01 de janeiro a 31 de agosto de 2020.  

Também o Relatório de Gestão Financeira, onde existiu a preocupação de uma 

explicitação precisa, pormenorizada e verdadeira da situação financeira/contabilística 

do período ano em causa, bem como os modos processuais da respetiva gestão, 

cumprindo assim as normas estatutárias que presidem a este Estabelecimento de Ensino. 

O Plano de Atividades a que nos referimos, foi aprovado em Assembleia Geral de 30-12-

2019, merecendo parecer positivo pelo Conselho Fiscal.  

Importa, ainda, contextualizar a realização desta Assembleia Geral na presente data. 

Na Assembleia Geral Extraordinária de 29-06-2020, o Conservatório de Música de 

Santarém decidiu alterar o seu “período tributário”, por sugestão  do Conselho Fiscal e 

total concordância da Direção, deliberando que o período económico passava a coincidir 

com o ano letivo, «com início a 1 de setembro e termo a 31 de agosto do 

ano seguinte», aditando-se em conformidade o nº 6 do artº 4º dos Estatutos. 

Nessa lógica, foi naquela mesma Assembleia Geral alterada a redação do nº 1 do artº 25º 

dos Estatutos que passou à seguinte redação : - «Realizar-se-ão anualmente duas 

Assembleias Gerais ordinárias:- uma até 31 de agosto para apreciação e votação do 

Orçamento e do Plano de Atividades para o exercício seguinte e, outra, até 30 de 

novembro para Apreciação e Votação do Relatório de Gestão e Contas da Direção, bem 

como do Parecer do Conselho Fiscal.» (Cfr. Ata nº 99). 

Como é natural, estas importantes alterações estatutárias determinam 

consideráveis modificações internas de adaptação pedagógica, contabilístico-

financeiras e outras, que impõem o presente ano civil de 2020 como sendo “um ano 

especial de transição”, mas sempre no respeito das boas normas associativas, 

cooperativas e de transparência democrática. 
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Em Assembleia Geral Ordinária daquela mesma data (convocada e realizada nos termos 

das regras estatutárias então vigentes), foram apreciados, votados e aprovados «o 

Relatório de Atividades e Contas da Direção e o respetivo Parecer do Conselho Fiscal, 

relativos ao ano de 2019» (Cfr. Ata nº 100). Deste modo, ficaram já aí considerados a 

“gestão e contas” referentes a 4 meses do ano letivo de 2019/2020 (setembro, outubro, 

novembro e dezembro de 2019). Sendo que a Assembleia Geral a realizar até «…30 de 

novembro…», pela nova versão estatutária, destinar-se-á a Apreciação de Contas e 

Parecer do Conselho Fiscal relativo ao ano letivo de 2019/2020 (1 de janeiro até 31 de 

agosto de 2020). Acresce que na Assembleia Geral Ordinária de 30-12-2019, foi votado e 

aprovado o “Plano de Atividades e Orçamento” para o ano letivo de 2019/2020, aí se 

compreendendo os primeiros 7 meses do ano de 2020. Ora, do exposto constata-se que a 

Assembleia Geral tem acompanhado assiduamente, nos termos da lei, a vida social do 

CMS e, designadamente, as suas “atividades e contas”. 

 Porém, o certo é que, segundo a nova versão dos Estatutos, “o Orçamento e Plano de 

Atividades” para o ano letivo corrente de 2020/2021, “deveria” ser aprovado em 

Assembleia Geral a realizar até ao passado dia 31 de agosto último, o que, no caso, por 

razões óbvias, se tornou impossível, face às circunstâncias decorrentes: - 

indisponibilidade e sobreposição de datas e necessidade de reorganização interna, 

sequelas da pandemia que nos envolve.  

De qualquer forma, afigurou-se necessário que, a curto prazo, fosse elaborado e 

submetido a Assembleia Geral o aludido “Orçamento e Plano de Atividades para o ano 

letivo de 2020/2021”, no sentido de dotar o CMS de tais instrumentos essenciais e, assim, 

instituir a normal observância dos novos preceitos estatutários, embora de modo 

adaptado, neste “ano especial de transição”.  

Embora considerando que o CMS atravessa um período especialmente complexo, face às 

questões e tarefas próprias do início do novo ano letivo, procedeu-se ao agendamento de 

uma Assembleia Geral Ordinária, agora previstas no nº 1 do artº 25º dos Estatutos, até 30 

de novembro, com os dois respetivos pontos na Ordem de Trabalhos, propostos pelo 

Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

 

É neste contexto, e ao abrigo dos Estatutos e das disposições legais, que a Direção 

apresenta agora o Relatório de Gestão e Contas do Conservatório de Música de Santarém, 

CRL. sobre o exercício económico de do período entre 01 de janeiro de 2020 e 31 de agosto 

de 2020, para a respetiva análise e votação dos seus Cooperadores. 
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2. A INSTITUIÇÃO 

 

- 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, 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, que o Conservatório de Música de Santarém, 

leciona os Cursos Básicos (do 1º ao 5° Grau) e Secundários (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.  

Desde a sua fundação, a Escola tem desenvolvido um trabalho educativo e cultural, não 

só na formação geral de músicos, como também na organização de Concertos, Concursos 

quer a nível nacional e internacional, Audições, Recitais, Seminários, Cursos de 

Aperfeiçoamento, Masterclasses e Workshops, em colaboração estreita com outras 

Entidades oficiais e privadas. 

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

pela American Academy of Ballet de Nova Iorque), Dança Contemporânea, Pilates, 

Guitarra Elétrica e em Curso Supletivo, também oficial, todos os outros instrumentos 

anteriormente referidos. 

Sendo o funcionamento do Conservatório articulado oficialmente em concordância com 

as disposições do Ministério da Educação, desde os currículos pedagógicos, calendário 

escolar de cada ano letivo, às habilitações superiores dos seus Docentes, os cursos 

lecionados possibilitam o acesso aos Estabelecimentos de Ensino Superior de Música. 

A atividade do Conservatório de Música de Santarém tem vindo a desenvolver-se em 

torno de uma estratégia aberta aos contributos de todos os seus Cooperadores, 

assente nos três pilares fundamentais da sua atuação e que têm vindo a ser 

consubstanciados, em continuidade, nos seus Planos de Atividade:  
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- A sua Missão; 

- A sua Visão; 

- Os seus Valores.   

 

Missão  

A Missão do Conservatório de Música de Santarém visa a formação de crianças, 

jovens e adultos ao nível de competências técnicas, musicais e artísticas, 

proporcionando-lhes o desenvolvimento das suas capacidades enquanto músicos e 

bailarinos numa perspetiva mais abrangente e sublimando as suas qualidades 

criativas, emocionais e afetivas, enquanto seres humanos e futuros cidadãos. 

 

Visão 

O CMS pretende continuar a ser uma referência no Ensino da Música e da Dança no 

distrito de Santarém, assumindo-se como Escola de excelência na formação de 

futuros profissionais e proporcionar a todos uma vivência artística plena, que 

contribua para o seu desenvolvimento global harmonioso, técnico e pessoal. 

 

Valores 

Os valores do Conservatório de Música de Santarém representam os princípios pelos 

quais a escola pauta a sua Atividade e a relação com todos os membros da 

Comunidade Escolar com os quais interage. São eles: 

- Qualidade: 

Queremos continuar a proporcionar um ensino de qualidade com qualidade, 

moldado e adaptado às necessidades e realidades específicas de cada aluno, 

com o compromisso de criar relações de ensino-aprendizagem da 

música/dança, assente em relações de honestidade, integridade e 

transparência. 

- Performance: 

Trabalhamos para desenvolver o gosto dos alunos pela prática da música/dança 

e para a melhoria contínua das suas competências técnicas e artísticas. 

- Sentido Estético e Crítico: 

Promovemos o desenvolvimento global de todos os alunos do Conservatório, 

educando para o aperfeiçoamento da sensibilidade estética e sentido crítico. 

- Autonomia e Responsabilidade: 
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Temos consciência do nosso papel ativo na formação dos alunos para a 

autonomia e responsabilização pessoal. 

- Inclusão: 

Acreditamos que devemos continuar a levar a cabo uma política de inclusão, 

quer pela integração de colaboradores nos nossos quadros de pessoal, quer pela 

inserção de alunos com Necessidades Educativa Especiais, bem como pelo 

apoio a Instituições Especializadas. 

- Trabalho em Equipa: 

Reconhecemos a importância da cooperação e da corresponsabilização, pois 

sabemos que um bom ambiente de trabalho e a boa relação entre todos os 

Colaboradores contribuem decisivamente para o seu sucesso. 

- Sustentabilidade: 

Acreditamos que apenas pautando o nosso comportamento pelos valores da 

transparência, integridade e rigor na gestão dos recursos afetos à nossa 

atividade poderemos continuar a assegurar o seu crescimento sustentável. 

 

3. A OFERTA FORMATIVA 

 

3.1 Cursos Oficiais e Livres 

A oferta formativa do CMS no ano letivo 2020/2021 incluiu, à semelhança do ano letivo 

anterior, Cursos Oficiais de Música, Cursos Livres e Outras Atividades Extracurriculares:  

 

a) Cursos Oficiais: 

- Curso de Iniciação Musical Escolar, dirigido a alunos do 1º Ciclo de Ensino 

Básico (Portaria n.º 223-A/2018 de 3 de agosto); 

- Curso Básico de Música -Articulado e Supletivo (Portaria 223- A/2018 de 

03.08) 

- Curso Secundário de Música - Articulado e Supletivo (Portaria n.º 229-

A/2018, de 14.08) 

 

b) Cursos Livres (Não Oficiais): 

- Música para Bebés; 

- Curso de Iniciação Musical Pré-Escolar (dirigido a alunos com idade 

inferior a 6 anos de idade); 
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- Cursos Livres de Música; 

- Ballet (com opção de certificação pela American Academy of Ballet - AAB) 

- Dança Contemporânea. 

 

c) Outras Atividades Extracurriculares: 

- Pilates; 

- Ateliers de Música e Dança (Verão, Páscoa e Natal); 

- Workshops; 

- Masterclasses; 

- Estágios; 

- Concursos; 

- Concertos, audições e participações musicais em eventos organizados 

internamente ou por convite de entidades. 

 

Apresentam-se seguidamente as matrizes curriculares-base da Oferta Formativa de 

Música do CMS.  

 

Tabela 1 – Disciplinas e carga horária do nível Iniciação Musical Pré-Escolar 

 

 

 

 

Tabela 2 – Disciplinas e carga horária do nível Iniciação Musical Escolar. 

INICIAÇÃO MUSICAL 
PRÉ-ESCOLAR CARGA HORÁRIA 

Iniciação 

Ou 

Instrumento 

1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula coletiva 

 

1 tempo letivo (30 minutos) /semana – aula coletiva 

INICIAÇÃO MUSICAL 
ESCOLAR 

CARGA HORÁRIA 

Instrumento 
1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula com até 4 

alunos 

Formação Musical 1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula coletiva 

Classe de Conjunto 1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula coletiva 
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Tabela 3 – Disciplinas e carga horária do Curso Básico de Música. 

 

 

 

 

Tabela 4 – Disciplinas e carga horária do Curso Secundário de Música. 

 

 

 

 

CURSO BÁSICO DE 
MÚSICA 

CARGA HORÁRIA – 2º e 3º ciclo 

Instrumento – 2º ciclo 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – aula individual 

Instrumento – 3º ciclo 

3º e 4º graus – 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – 

aula individual + aula conjunto 

5º grau – 1 tempo letivo (45 minutos) /semana – aula 

individual 

Formação Musical 3 tempos letivos (135 minutos) /semana – aula coletiva 

Classe de Conjunto 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – aula coletiva 

CURSO SECUNDÁRIO 
DE MÚSICA 

CARGA HORÁRIA  

Instrumento/Educação 

Vocal/Composição 
2 tempos letivos (90 minutos) /semana – aula individual 

Formação Musical 2 tempos letivos (90 minutos) /semana – aula coletiva 

Classe de Conjunto 3 tempos letivos (135 minutos) /semana – aula coletiva 

Disciplina de Opção 

1 ou 2 tempos letivos (45/90 minutos) /semana – aula 

coletiva (caso os alunos pretendam fazer a disciplina 

apenas em um ano letivo ou em dois anos) 

História da Cultura e 

das Artes 
3 tempos letivos (135 minutos) /semana – aula coletiva 

Analise e Técnicas de 

Composição 
3 tempos letivos (135 minutos) / semana – aula coletiva  

Oferta Complementar: 

Acústica 

2 tempos letivos (90 minutos) / semana – aula coletiva 

(disciplina que pode ser lecionada no 6º, 7º ou 8º grau) 
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PARTE II 

 

4. ESTATÍSTICAS RELATIVAS À ATIVIDADE LETIVA 

(à data de 31 de agosto de 2020)  

 

 

Apresenta-se seguidamente a análise dos dados recolhidos entre o dia 01 de janeiro de 

2020 e o dia 31 de agosto de 2020, relativamente a alguns indicadores estatísticos da 

atividade do Conservatório. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Distribuição do Número de Alunos por Curso 

 

Comparando o início de janeiro com o final de agosto de 2020, verifica-se que a totalidade 

de alunos matriculados era de 471, sendo que no final de agosto esse número decresceu 

para 423, o que representa uma variação negativa de 10,2%. 

Tal período coincidiu com o início da situação de pandemia e, mais concretamente, com o 

processo de confinamento que se vivenciou.  

No dia 16 de março, as portas do Conservatório encerraram temporariamente e através da 

mobilização de vontades e know how da Direção, do Corpo Docente e dos Colaboradores 
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passou-se de sistema de ensino e trabalho presencial, para o regime de ensino a distância 

e de teletrabalho. 

Dada a especificidade do Ensino Artístico, verificaram-se, naturalmente, suspensões e 

cancelamentos de matrículas, pois a nova realidade do ensino de música ou dança através 

de plataformas online, a falta de condições logísticas para treinar em casa, a ausência de 

contacto direto e a própria perceção de eficácia das plataformas na aprendizagem, tiveram 

impacto na desmotivação e na consequente quebra de matrículas, sobretudo nos Alunos 

de Cursos Livres, cujas mensalidades são auto financiadas- contrariamente aos alunos do 

Ensino Articulado, financiados pelo Estado.. 

Assim, enquanto nos Cursos de Ensino Pré-Escolar, Iniciação, Básico e Secundário o 

número de Alunos mantém-se praticamente estável, ao nível dos Alunos de Curso Livre, 

existe um decréscimo de cerca de 23,7% no número inscritos, diminuindo o número de 

matrículas de 198 para 151. 

 

Figura 2: Variação da frequência de inscrições às disciplinas lecionadas. 

 

Verifica-se que entre o início do ano e o final de agosto de 2020 existiu um significativo 

aumento de anulações de matrículas. Na prática, tal representa um decréscimo de 9,2% na 

frequência da todas as disciplinas lecionadas no Conservatório.  Importa referir que tais 

anulações resultaram, na sua maioria, de cancelamentos em contexto de confinamento 

(após 16 de março), as quais não foram não compensadas por novas matrículas em regime 

de Curso Livre, as quais, habitualmente surgem nesta altura do ano. 
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Figura 3: Número de Alunos por Docente de Disciplina de Instrumento 

 

 

PARTE III 

 

5. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS (ÓRGÃOS SOCIAIS) 

 

No exercício entre 01 de janeiro e 31 de agosto assinalam-se, no plano institucional 

(Órgãos Sociais) as atividades mais relevantes: 
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- realizaram-se duas reuniões da Assembleia Geral, uma AG Ordinária em 29/06/2020 

para apreciação e votação do Relatório de Atividades e Contas da Direção e do respetivo 

parecer do Conselho Fiscal, relativo ao ano de 2019; seguidamente, na mesma data, 

realizou-se uma Assembleia Geral Extraordinária, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Alteração do nº1 do artº 25º dos Estatutos do Conservatório; 2. Alteração da 

denominação do artº 4º e aditamento do ponto nº 6 do mesmo artigo.  

Todas as reuniões da Assembleia Geral, cumpriram plenamente as Ordens de Trabalhos 

propostas, tendo todas as deliberações sido aprovadas, das quais foram lavradas as 

respetivas atas. 

 

- realizou-se uma reunião do Conselho Fiscal em 06/06/2020 para análise e emissão do 

Parecer sobre a proposta do Relatório de Atividades e Contas de 2019. 

 

- Os elementos da Direção reuniram-se semanal ou quinzenalmente, de acordo as 

necessidades, tendo também reunido com a presença da Direção Pedagógica ou outros 

professores, estando presente diariamente, em trabalho, a Presidente da Direção. 

 

 

6. ATIVIDADES CURRICULARES E EXTRACURRICULARES 

 

Entre 01 de Janeiro e 31 de agosto de 2020 realizaram-se atividades diversificadas, as quais 

seguidamente se apresentam pelo respetivo mês de realização. De referir que, em virtude 

do confinamento, muitas das atividades previstas no Plano de Atividades foram 

concretizadas online, tendo outras sido adiadas. 

 

6.1 Janeiro de 2020 

1. Espetáculo de Ballet de Ano Novo no Liceu Sá da Bandeira, no dia 04 de janeiro; 

2. Concerto das Classes de Conjunto na Igreja Matriz de Manique do Intendente no dia 11 

de janeiro; 

3. Formação de Professores no âmbito da Certificação AAB – Performance Awards – 

assegurada pelo Conservatório na Escola Double Dance do Porto; 

4. Audições no âmbito dos Performance Awards em várias cidades: Barcelos, 

Entroncamento, Lisboa, Porto, Santarém e Sintra; 
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5. Gala dos Performance Awards – realizou-se a Cerimónia anual que premeia os alunos 

de Ballet pelo seu desempenho, através de um Programa de Ensino Certificado pela 

American Academy of Ballet de Nova Iorque. Esteve presente um Júri Internacional – 

Vladimir Stadnik, que avaliou, premiou e certificou as alunas intervenientes. Além das 

alunas do Conservatório, participaram as alunas de outras Escolas/Academias. O 

evento realizou-se no Teatro Sá da Bandeira no dia 19 de janeiro; 

6.  Masterclass de Dança Clássica pelo Prof. Vladimir Stadnik e Formação de Professores 

na Escola Double Dance Studio no Porto, no dia 18 de janeiro; 

7. Atuação de alunos do Conservatório no âmbito do XXII Encontro Internacional de 

Jovens Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO, realizado na Escola Secundária 

Sá da Bandeira. 

8. Audição da Classe de Órgão das profª. Lídia Correia e Marta Cruz, na Igreja de Santa 

Maria de Marvila, no dia 22 de janeiro; 

9. Audição da Classe de Piano do prof. André Piolanti no CMS, dia 30 janeiro. 

10. Publicação da Edição nº 5 da Newsletter Mensal do Conservatório de Música de 

Santarém; 

 

 

6.2 Fevereiro de 2020 

11. Audição da Classe de Piano do Prof. André Piolanti e Prof. Nuno Soares; 

12. Audição das Classes de Acordeão, Piano e Saxofone do Prof. Flávio Bolieiro, Prof. 

André Piolanti e Prof. Philippe Trovão; 

13. Audição da Classe de Piano do Prof. Jorge Fontes; 

14. Publicação da Edição nº 6 da Newsletter Mensal do Conservatório de Música de 

Santarém; 

 

 

6.3 Março de 2019 

15. Comemoração do Dia Internacional da Mulher, no salão Nobre da Biblioteca 

Braamcamp Freire, com apontamentos musicais pelos alunos e professores do 

Conservatório e leitura de poemas.  

16.  Participação da Orquestra de Sopros e Percussão e do Grupo de Música 

Contemporânea, no Cartaxo Youth Summit, no dia 07 de março; 
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17. “I Semana do Piano de Santarém” (evento cancelado devido ao contexto de Pandemia 

Covid-19); 

18. Publicação da Edição nº 7 da Newsletter Mensal do Conservatório de Música de 

Santarém; 

 

6.4 Abril de 2020 

 

19. Publicação da Edição nº 8 da Newsletter Mensal do Conservatório de Música de 

Santarém; 

 

6.5 Maio de 2020 

 

20. Comemoração do 35º Aniversário do Conservatório de Música de Santarém e do Dia 

Internacional da Família no “I Concerto online em Família”, transmitido pelas redes 

sociais no dia 17 de maio; 

21.  Publicação da Edição nº 9 da Newsletter Mensal do Conservatório de Música de 

Santarém; 

 

6.6 Junho de 2020 

22. 1º Concurso Online dos Alunos do Departamento de Teclas e Acordeão do 

Conservatório de Santarém. 

23. Publicação da Edição nº 10 da Newsletter Mensal do Conservatório de Música de 

Santarém; 

 

6.7 Julho de 2020 

24. Workshop Como usar MuseScore – Online – Prof. Tiago da Neta; 

25. Leitura à primeira vista, harmonização, transposição e improvisação – Online – 

Prof. Nuno Soares; 

26. Espetáculo Dança online – “Degraus” – Prof. Juan Seller; 

27. Documentário - Uma Viagem pela Música dos Sopros – Online – Prof. José 

Rodrigues; 

28. Workshop Gravação e Edição de Áudio - Princípios Básicos de Gravação e Edição de 

Som – Online – Prof. Philippe Trovão; 

29. Webinar - Como Ser Músico durante e no Pós-Apocalipse – Online – com a 

participação do Maestro Convidado Darrell Brown da Carroll University e 

moderação do Professor José Miguel Rodrigues; 
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30. Workshop Pequenos Compositores – Online – Prof. Philippe Trovão; 

31. Workshop Curiosidades sobre o Órgão – Online – Prof. Lídia Correia; 

32. Espetáculo Dança - Dançar em Tempo de Pandemia – Online – Prof. Sílvia Oliveira; 

33. Espetáculo Dança - Registo de um Diário – Online – Prof. Juan Seller; 

34. Workshop Manutenção de Instrumentos de Sopro – Online – Luthier Hélder Silva; 

35. Workshop Guitarristas e Compositores – Online – Prof. Sérgio Marques; 

36. Dia Aberto do Trompete – Online – Prof. Pedro Gentil; 

37. Workshop Como Ler Cifras – Online – Prof. Sérgio Marques; 

38. Publicação da Edição nº 11 da Newsletter Mensal do Conservatório de Música de 

Santarém. 

 

7 PROJETOS E PROTOCOLOS 

Apresentam-se seguidamente os novos Projetos e Protocolos desenvolvidos no 

Conservatório de Música de Santarém durante o ano de 2020. 

 

7.1 Projeto PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian - Parceria entre o 

Conservatório e APPACDM de Santarém 

 

A Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão com Deficiência Mental de 

Santarém apresentou a sua candidatura ao programa PARTIS (Práticas Artísticas para a 

Inclusão Social) da Fundação Calouste Gulbenkian, promovida no quadro de uma 

parceria com o Conservatório de Música de Santarém. O programa apoia projetos de 

inclusão social, tendo em vista a facilitação do encontro e diálogo entre diferentes 

pessoas (em termos sociais, etários, culturais, entre outros), a igualdade de oportunidades 

e o reforço da coesão social e territorial.  

Tal parceria consubstancia-se na realização de aulas semanais pelos professores de Viola 

Dedilhada e Piano, Prof. João Correia e Prof. Yulianna Yakovyshena, respetivamente, a 

alunos da APPACDM do Vale de Santarém. Este projeto foi interrompido no mês de 

março devido ao contexto de pandemia.  
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7.2 Sons da Memória II – Projeto de Responsabilidade Social 

 

Trata-se de um projeto cujo início data de 2000 em parceria com a Câmara Municipal de 

Santarém e que se desenvolveu ao longo de onze anos, mas por motivos de corte de 

financiamento da autarquia, foi interrompido.  

Após 9 anos de interregno, o CMS revitalizou o “Sons da Memória II” em Instituições de 

Apoio a Idosos do Concelho de Santarém, como Projeto de Responsabilidade Social cujos 

encargos são suportados pelo Conservatório na sua totalidade. 

O seu principal objetivo consiste em proporcionar aos idosos atividades de Expressão 

Musical, de modo a dar-lhes oportunidade de fruírem culturalmente através de uma 

iniciativa que procura explorar as propriedades lúdicas da música e contribuir para o 

desenvolvimento dos utentes a nível psico-motor e psicossocial, fomentando momentos 

de convívio, diversão, alegria, troca de saberes e a redução de sentimentos de desânimo, 

solidão e tristeza.  

As dinamizações destas sessões de Expressão Musical são asseguradas por um professor 

do CMS, que se desloca semanalmente, a cada uma das nove instituições abrangidas: 

- Associação de Solidariedade Social de Melhoramento de Amiais de Baixo; 

- Centro de Apoio à Família das Abitureiras; 

- APPACDM do Vale de Santarém; 

- Santa Casa da Misericórdia de Alcanede; 

- Santa Casa da Misericórdia de Santarém; 

- Centro Social da Freguesia da Moçarria; 

- Centro Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz; 

- Centro Social de Santa Marta de Alcanhões; 

- Centro de Bem Estar Social de Vale Figueira. 

Este projeto foi interrompido devido ao contexto de pandemia. 
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7.5 Novos Protocolos 

 

Estabeleceram-se caminhos para a realização de novos protocolos com as seguintes 

instituições: 

- Atlas do Saber; 

- Delegação de Santarém do Centro de Emprego e Formação Profissional - IEFP. 

Assinaram-se dois novos Protocolos: 

- O Club de Santarém; 

- A Congregação das Servas de Nossa Senhora de Fátima. 

 

PARTE IV 

 

8. ANÁLISE ECONÓMICO FINANCEIRA (de janeiro a agosto 2020) 

 

8.1 Desempenho Economico Financeiro do exercício 

 

 

O Conservatório de Música de Santarém, CRL, no exercício de 2020, especificamente de 

janeiro a agosto, teve um Resultado Líquido Negativo no valor de 79.921,56 €. 

Para uma rigorosa análise de tal resultado importa contextualizar que a gestão deste 

período coincide com o momento de alteração do período fiscal, bem como com a 

conjuntura de pandemia que se vive desde março e que, naturalmente, exerceu influência 

direta no decréscimo de rendimentos. 

 Ao nível dos Rendimentos, neste exercício, o Valor das Prestações de Serviços cifrou-se 

em 86.494€; claro que o entendimento destes números não poderá ser comparado 

diretamente com os valores obtidos no exercício anterior, uma vez que, excecionalmente, 

o exercício conta apenas com 8 meses de duração, e não um ano fiscal completo. Por 

conseguinte, é natural que os resultados sejam inferiores em cerca de 22%, aos obtidos no 

ano de 2019 (100.405 €) 
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Na mesma lógica de raciocínio, os Subsídios à Exploração recebidos representam apenas 

293.927 € relativamente aos oito meses do exercício.   

Por conseguinte, e perante o panorama que se desenrola desde março, as rubricas de 

“Fornecimentos e Serviços Externos” sofreram uma ligeira diminuição, decorrente do 

confinamento vivido. 

Esta diminuição verifica-se fundamentalmente nas rubricas de Deslocações e 

Representação, Ferramentas e Utensílios/Materiais, Trabalhos Especializados e 

Honorários. 

Face à conjuntura económica que se atravessa, em síntese, podemos concluir que foi um 

ano negativo para o Conservatório de Música de Santarém, uma vez que obteve um 

resultado líquido do período negativo de 79.921,56 €. (ver gráficos em anexo) 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Análise gráfica: Composição dos Rendimentos de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Análise gráfica: Aplicação dos Rendimentos de 2020 
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8.2 Demonstrações Economico Financeiras 

 

8.2.1 Balanço 
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8.2.3 Demonstração de Resultados 
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8.3 Preparação e anexos das Demonstrações Financeira 

 

 

8.3.1 Referencial contabilístico utilizado 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o Sistema de 

Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo Decreto Lei nº 158/2009, de 13 de 

Julho, face ao que dispõe o artigo 3º do mesmo Diploma, aplicando-se o nível de 

normalização contabilística correspondente à Norma Contabilística e de Relato 

Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE), aprovada pelo Aviso nº 8257/2015, de 20 

de julho. 

 

8.4 Análise de Fluxos e Rúbricas Contabilísticas mais relevantes 

 

8.4.1 Fluxos de Caixa 

 

São incluídos na demonstração dos fluxos de caixa valores que constituem caixa e seus 

equivalentes, nomeadamente, numerário, depósitos bancários imediatamente 

mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e outros instrumentos financeiros 

correspondentes a aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de 

descobertos bancários e de outros financiamentos de 

curto prazo equivalentes.  

 

 

 

 

               

 

 

 

8.4.2 Proveitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição 31.08.2020 31.12.2019  

Numerário 1,721.97 4,262.09 

Depósitos bancários 777,638.22 884,734.83 

Descobertos bancários 0.00 0.00 
Outros equivalentes 0.00 0.00 

Caixa e seus equivalentes 779,360.19 888,996.92 

Descrição 31.08.2020 31.12.2019 Variação %  

Vendas 0.00 0.00 0.00  

Prestações de Serviços 86,493.91 165,608.53 -79,114.62 -47.8% 

Outros rendimentos e ganhos 7,382.70 2,402.92 4,979.78 207.2% 

Juros 0.00 0.00 0.00  

Dividendos 0.00 0.00 0.00  

Total 93,876.61 168,011.45 -74,134.84 -44.1% 
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8.4.3 Subsídios e Apoios do Governo 

 

Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando existe segurança de que a 

entidade cumprirá com as condições de atribuição dos mesmos e que os mesmos irão ser 

recebidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGEstE – O valor correspondente do ano letivo de 2019/2020 (janeiro a agosto) foi de 

281.760€.  

CÂMARA MUNICIPAL SANTARÉM – O Total dos subsídios pagos pela Câmara    

Municipal de Santarém foi de 4 539,08€. 

SEGURANÇA SOCIAL – Comparticipação pelo Lay Off de 4 colaboradores no valor de 5 

428,20€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Descrição 

Estado 

Valor inicial 
Imputado 

Período 

Subsídios ao investimento   

Activos f ixos tangíveis  0.00 

Activos intangíveis   

 0.00 0.00 

Subsidios à exploração  293,927.28 

Reembolsos   

De subsídios ao investimento   

De subsídios à exploração   

 0.00 0.00 

Total 0.00 293,927.28 
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Passivos Financeiros  
 
 

Descrição 31.08.2020 31.12.2019 

Passivos não correntes 

Financiamentos obtidos 0.00 0.00 

Outras contas a pagar 0.00 0.00 
Passivos correntes 

Fornecedores 1,561.08 730.78 

Estado e outros entes públicos 15,574.16 32,480.10 

Accionistas/Sócios 0.00 0.00 

Financiamentos obtidos 0.00 0.00 

Outras contas a pagar 90,593.55 95,546.12 

Totais 107,728.79 128,757.00 

Acréscimos e Diferimentos 

Descrição 31.08.2020 31.12.2019 

Devedores por acréscimos de rendimentos 0.00 0.00 

Gastos a reconhecer 1,076.58 471.35 

 1,076.58 471.35 

Credores por acréscimos de gastos 89,918.80 93,659.45 

Rendimentos a reconhecer 0.00 0.00 

 89,918.80 93,659.45 

 

8.4.4. Impostos Sobre o Rendimento 

 

 

 

 

            Passivo Financeiro  

8.4.5. Passivo Financeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4.6 Financiamentos obtidos 

 

A Cooperativa não recorreu no período em análise a financiamento externo.  

 

8.5 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: 
(79.921,56)€. 

 

 

Descrição 
Valor    

31.08.2020 31.12.2019 

Resultados antes de impostos -79,685.27 -39,336.10 

Imposto corrente 236.29 163.31 

Imposto diferido 0.00 0.00 
Imposto sobre o rendimento do periodo 236.29 163.31 

Tributações autónomas 0.00 0.00 

Taxa efectiva de IR 0.00 0.00 
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9 Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 
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10 Nota final da Direção 

 

O período a que se reporta o presente relatório (1 de janeiro de 2020 a 31 de agosto de 

2020) fica marcado à escala global pelo trágico contexto de pandemia, iniciado em março 

último, o qual veio abalar a vida das comunidades e das organizações, públicas e 

privadas, com e sem fins lucrativos. 

É público e notório que as medidas de combate à Covid-19 implicaram alterações muito 

significativas no rendimento disponível de centenas de milhares de famílias, tais como a 

adoção em muitas empresas de medidas de ‘lay-off’ e a falência de milhares de negócios 

de pequena escala em diversos setores de atividade económica. 

Perante tal envolvente ambiental, de que inevitavelmente o Conservatório não 

conseguiria escapar, a quebra do número de alunos em regime livre acarretou uma perda 

assinalável de receitas correntes, com inevitável impacto desfavorável na sua situação 

económico-financeira. As circunstâncias são, pois, muito adversas e obrigam-nos a ter 

uma postura de compromisso ativo e permanente para conter a derrapagem dos 

resultados. 

Refira-se, aliás, que graças à estreita articulação entre a Direção e a Direção Pedagógica 

do Conservatório na fase de programação do presente ano letivo (em julho e setembro de 

2019) já fora possível suster uma trajetória de resultados negativos. Prova disso são os 

resultados ligeiramente positivos reportados ao período de prestação de contas entre 1 

de setembro de 2019 e 31 de agosto de 2020, beneficiando do primeiro período letivo 

(setembro a dezembro de 2019) ter decorrido dentro da normalidade pré-Covid. 

Contamos, no presente ano letivo, com os novos coordenadores de departamentos 

recentemente empossados para reforçar a continuidade deste esboço de recuperação – 

interrompida abruptamente pelas circunstâncias atrás referidas. 

Em síntese, apesar das dificuldades já identificadas, agravadas pelos constrangimentos 

do ensino à distância no ano letivo transato e no corrente ano letivo, acreditamos na 

capacidade de trabalho em rede com criatividade e dedicação de todas as pessoas que 

direta ou indiretamente se sentem identificadas com a missão, a visão e os valores de uma 

instituição madura que é, e será sempre, uma referência de excelência no ensino artístico 

da música e dança. 

 

 


