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1. A FUNDAÇÃO 
 

MENSAGEM DO PRESIDENTE 
 

 As ameaças à vida marinha consequentes da pesca exaustiva, plástico abandonado e 

turismo continuam a crescer e desafiar a sustentabilidade nos Açores. A necessidade de 

pressão ambiental para proteger as águas dos Açores é agora mais importante do que nunca 

e em resposta, surge a ideia da criação da FUNDAÇÃO OCEAN AZORES que pretende mitigar 

as ameaças às baleias e outros cetáceos que vivem nos mares dos Açores.  

A FUNDAÇÃO OCEAN AZORES é uma entidade independente com um conselho que 

supervisiona suas atividades e uma postura neutra em todas as pesquisas e descobertas 

divulgadas. 

 

 

 

 

Presidente do Conselho de Administração 

Ali Bullock 
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CARACTERIZAÇÃO JURÍDICA E OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 
 

A FUNDAÇÃO OCEAN AZORES, constituída por iniciativa de Ali Bullock, no dia 29 de junho 

de 2021, é uma fundação privada dotada de personalidade jurídica, órgãos e património 

próprios e de autonomia administrativa e financeira que se rege pelos seus estatutos, 

regulamentos internos, Lei-Quadro das Fundações e demais legislação aplicável. 

A Fundação tem por fim trabalhar no sentido de aumentar a proteção dos cetáceos e 

garantir a sua sobrevivência a longo prazo através do financiamento e desenvolvimento de 

projetos que podem incluir a conservação marinha, a redução dos plásticos nos oceanos e a 

educação e pesquisa relacionadas com a redução do seu uso. 

Os principais objetivos são: 

- Apoiar plataformas e iniciativas que abordam as 5 principais ameaças às baleias e outros 

cetáceos nos Açores 

- Aumentar a proteção dos cetáceos na região e garantir sua sobrevivência a longo prazo 

Todos os seus objetivos serão alcançados através do financiando de projetos que podem 

incluir a conservação marinha, redução de plásticos e educação e pesquisa relacionadas. A 

fundação pode ainda fazer donativos a entidades sem fins lucrativos sediadas na ilha de São 

Miguel. 
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ESTRUTURA ORGÂNICA 
 

 

 

 

 

 

  

Conselho de 
Administração

Presidente e Diretor Executivo: Ali Bullock

Vogal: Nuno Raposo

Vogal: Miguel Lima

Vogal: Joana Melo

Vogal: Luís Nunes

Fiscal Único Fiscal Único: Luís Cravinho

Fiscal Único suplente: Roberto Medeiros
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2. ATIVIDADE 

A FUNDAÇÃO OCEAN AZORES (designada por FOA) foi constituída em 2021, ano durante o 

qual os seus responsáveis se dedicaram à definição dos principais projetos a desenvolver em 

2022 e que são apresentados abaixo:  

 

➢ Whale Heritage Site – Azores: 

A FOA comprometeu-se a subscrever e apoiar financeiramente a candidatura dos Açores ao 

Cetacean Alliance (WCA) designada como Património da Baleia. Esta certificação 

reconhecida internacionalmente pode contribuir para reforçar a proteção dos cetáceos nos 

oceanos em torno dos Açores e apoiar a promoção dos Açores como um destino de turismo 

sustentável. 

A FOA está a subsidiar o processo de candidatura. Aguarda a decisão da sua aprovação para 

continuar, a longo prazo, o desenvolvimento do projeto. 

2022: Candidatura submetida ao WCA 

 

➢ Whale traking App: Google Earth 

Este projeto ambicioso que vai começar nos Açores, enquanto projeto piloto, permitirá 

mostrar as rotas migratórias que as baleias fazem em todo o mundo. Pretende-se o 

envolvimento de vários parceiros e empresas de observação de baleias, bem como 

indivíduos e ONG. Adicionalmente, este projeto ligará a Fundação aos parceiros existentes 

da Aliança Mundial de Cetáceos (WCA) através da Whale Heritage Site Network (WHS).  

Através da utilização das plataformas Google Maps e Google Earth serão rastreadas as rotas 

das Baleias, sendo essas informações utilizadas para informar o público sobre os seus 

movimentos e avistamentos. 

Todos os dados serão criados e coletados para uma plataforma aberta e serão partilhados 

com todos os acionistas do projeto. 

2022: Constituição da equipa para compreensão dos timings da fase inicial e desenvolver 

o orçamento necessário para o desenvolvimento do projeto ao longo do tempo. 
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➢ The Golfino Commission 

Um projeto plurianual e multissetorial para criar um relatório que investigará o impacto que 

a atividade turística de nadar com golfinhos tem sobre as várias espécies de golfinhos que 

residem nas águas dos Açores.  

O projeto fornecerá um relatório setorial a desenvolver até 2024 que deverá descrever o 

impacto e propor as soluções necessárias.  

2022: Constituição da equipa (incluindo manager), identificação de Stakeholders e 

preparação de cronologia de desenvolvimento 

 

➢ Rúbrica na RTP Açores / Ocean Azores TV 

Um projeto ambicioso que pretende contar as histórias das pessoas que trabalham ou que 

estão diretamente ligadas aos mares da região, mostrando a forma como a vida dos 

habitantes é ligada aos oceanos, reforçando a importância da sua sustentabilidade. Os 

destaques vão desde empresas de mergulho e empresas de observação de baleias, a 

investigadores, funcionários do governo e dirigentes de Fundações.  

2022: Gravação da primeira temporada e transmissão na RTP Açores (datas de 

transmissão dependentes da entidade) 

 

➢ Produzir um documentário sobre Baleias com a Oxford University  

Em parceria com um estudante da Universidade de Oxford, no Reino Unido, a FOA está a 

apoiar a produção de um documentário que aborda a história da caça à baleia no Açores e 

a jornada para a conservação das baleias e sustentabilidade do turismo marinho. 

2022: Apoio no estabelecimento de contactos e informação de enquadramento. 

Documentário a ser transmitido nas redes sociais.  
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➢ Guia para a redução da utilização do plástico em festivais 

Manter o plástico fora do oceano é um foco fundamental para a FOA, sendo que a resolução 

para este problema passa pela redução da utilização de plástico de utilização única. Apesar 

da crescente sensibilização para esta temática, é crucial a constituição de guidelines 

especificas para os Açores e em especial para as entidades promotoras de festivais na 

Região. 

2022: Desenvolver uma iniciativa piloto a implementar no Azores Rallye, recolha de 

informação/feedback para implementação em novas iniciativas (p.e., festivais em 2023) 

  

➢ Programa de Limpeza de Praias 

Em 2021 o nosso parceiro Happy Shark deslocalizou as suas operações dos Açores para 

Portugal Continental. A FOA continua a procurar parceiros para ajudar na limpeza das praias 

da ilha de São Miguel. 

2022: Produzir um guia de como organizar iniciativas de limpeza de praia e disponibilizar 

equipamentos que possam ser utilizadas pelas várias iniciativas de limpeza em São Miguel. 
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3. ORÇAMENTO ESTIMADO  
 

Orçamento Estimado 

Objetivos de obtenção de fundos para a 

realização dos projetos acima apresentados. 

10.000 €  

 

 

4. FATOS RELEVANTES OCORRIDOS NO PERÍODO. 

No período em análise não ocorreram fatos relevantes. 

 

5. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

A FUNDAÇÃO OCEAN AZORES não fez investimentos durante o ano de 2021. 

 

6. RECURSOS HUMANOS 

A FUNDAÇÃO OCEAN AZORES não dispôs de recursos humanos durante o ano de 2021. 
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7. SITUAÇÃO PATRIMONIAL 

A Fundação Ocean Azores foi constituída em 2021, ano durante o qual não apresenta qualquer 

atividade. 

Assim sendo a situação patrimonial é a seguinte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANÇO FUNCIONAL 2021 2020

ATIVOS NÃO CORRENTES
1

0,00 € 0,00 €

PASSIVOS NÃO CORRENTES 2 0,00 € 0,00 €

FUNDOS PATRIMONIAIS 3 4 493,56 € 0,00 €

Fundo de Maneio 4=1+2+3 4 493,56 € 0,00 €

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5 5 698,40 € 0,00 €

DÍVIDA FINANCEIRA CORRENTE 6 0,00 € 0,00 €

Tesouraria líquida 7=5-6 5 698,40 € 0,00 €

NECESSIDADES CÍCLICAS 8 0,00 € 0,00 €

RECURSOS CÍCLICOS 9 1 204,84 € 0,00 €

Necessidades de fundo de maneio 10=8-9 -1 204,84 € 0,00 €
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8. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

BALANÇO 
 

 

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

31/12/2021 31/12/2020

ATIVO

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis

Bens do património histórico e cultural

Propriedades de Investimento

Ativos intangíveis

Outros ativos financeiros

Fundadores /beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros 

Outros créditos e ativos não correntes

Ativo corrente

Inventários

Créditos a receber

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes públicos

Fundadores /beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros 

Diferimentos

Outros ativos correntes

Caixa e depósitos bancários 5 698,40 

TOTAL DO ATIVO 5 698,40 0,00 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundos 5 000,00 

Excedentes técnicos

Reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalorização

Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais

Resultado líquido do período -506,44 

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS 4 493,56 0,00 

Passivo

Passivo não corrente

Provisões

Provisões específicas

Financiamentos obtidos

Outras dívidas a pagar

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes públicos

Fundadores /beneméritos / patrocinadores / doadores / associados / membros 

Financiamentos obtidos

Diferimentos

Outros passivos correntes 1 204,84 

TOTAL DO PASSIVO 1 204,84 0,00 

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO 5 698,40 0,00 

Rubricas Notas

Datas

Euro



RELATÓRIO DE GESTÃO | 2021 
 

  

Página | 12  
 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

31/12/2021 31/12/2020

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração 706,00 

Variação nos inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade 

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos 1 062,44 

Gastos com o pessoal

Ajustamentos de inventários (perdas / reversoões)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões específicas (aumentos/reduções)

Outras imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos

Outros gastos 150,00 

Resultados antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos -506,44 0,00 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -506,44 0,00 

Juros e rendimentos obtidos

Juros e rendimentos suportados

Resultados antes de impostos -506,44 0,00 

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período -506,44 0,00 

Rendimentos e Gastos Notas

Datas

Euro
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
 

 

 

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

31/12/2021 31/12/2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto

Recebimentos de clientes e utentes 706,00 0,00 

Pagamento de subsídios 0,00 0,00 

Pagamentos de apoios 0,00 0,00 

Pagamentos a fornecedores 7,80 0,00 

Pagamentos ao pessoal 0,00 0,00 

Caixa gerada pelas operações 698,20 0,00 

Pagamento / Recebimento do imposto sobre o rendimento 0,00 0,00 

Outros recebimentos / pagamentos 0,20 0,00 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 698,40 0,00 

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros ativos

Recebimentos provinientes de:

Ativos fixos tangíveis

Ativos intangíveis

Investimentos financeiros

Outros ativos

Subsídios ao investimento

Juros e rendimentos similares 

Dividendos

Fluxos de caixa das atividades de investimento 0,00 0,00

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provinientes de:

Financiamentos obtidos
Realização de fundos 5 000,00 

Cobertura de prejuízos

Doações

Outras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares

Dividendos

Reduções de fundos

Outras operações de financiamento

Fluxos de caixa das atividades de financiamento 5 000,00 0,00 

Variação de caixa e seus equivalentes 5 698,40 0,00 

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 0,00 

Caixa e seus equivalentes no final do período 5 698,40 0,00 

Rubricas Notas

Datas

Euro
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO N

Fundos
Excedentes 

Técnicos
Reservas

Resultados 

Transitados

Excedentes de 

revalorização

Ajustamentos / outras 

variações nos fundos 

patrimoniais

Resultado 

líquido do 

período

Total

POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO N                                                    1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Primeira adopção do novo referencial contabilístico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alterações de políticas contabilísticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferenças de conversão de demonstrações financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Realização do excedente de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e intangíveis e respectivas variações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajustamentos por impostos diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO                                                                                              3 -506,44 -506,44 -506,44

RESULTADO INTEGRAL                                                                                                    4 = 2 + 3 -506,44 -506,44 -506,44

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

Realizações de capital 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

Realizações de prémios de emissão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Distribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Entradas para coberturas de perdas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras operações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO N                                                                          6 = 1 + 2 + 3 + 5 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -506,44 4 493,56 0,00 4 493,56

RUBRICAS NOTAS
Interesses que 

não controlam

Total dos 

Fundos 

Patrimoniais

FUNDOS PATRIMONIAIS ATRIBUÍDOS AOS INSTITUIDORES DA ENTIDADE-MÃE



ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

1. Identificação da entidade 

 

FUNDAÇÃO OCEAN AZORES 

NIPC: 516417274 

Sede: Ilha de São Miguel – Ponta Delgada 

Site: https://oceanazores.org/ 

 

 

2. Referencial Contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

O referencial contabilístico seguido foi o preconizado pelo Sistema de Normalização 

Contabilística (SNC), bem como das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). 

Não foram derrogadas nenhumas das disposições do SNC, com as demonstrações financeiras a 

darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade. 

Os conteúdos das contas do balanço e da demonstração dos resultados são todos comparáveis 

com os do exercício anterior. Adoção pela primeira vez das NCRF: 

a) Forma como a transição dos PCGA anteriores para as NCRF afetou a posição financeira, o 

desempenho financeiro e os fluxos de caixa relatados: Apenas foram reclassificadas as rubricas 

contabilísticas, não tendo produzido por si só qualquer efeito materialmente relevante nas 

contas. Não se desconheceram ativos ou passivos que eram reconhecidos pelos PCGA. 

b) Não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas para além daquelas que resultam 

diretamente da aplicação das NCRF; 

c) As primeiras demonstrações financeiras de acordo com as NCRF não são as primeiras 

demonstrações financeiras apresentadas. 
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3. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 

Principais políticas contabilísticas: 

a) Bases gerais de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

b) As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos 

contabilísticos da associação, de acordo com as normas contabilísticas e de relato 

financeiro para as Entidades de Sector não Lucrativo. 

 

ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 31 de dezembro de 2021, encontram-se registados ao 

seu custo de aquisição de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites até àquela 

data, deduzido das respetivas depreciações. As depreciações são calculadas, após a data em que 

os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade 

com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens. As taxas de depreciação utilizadas 

correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

- Edifícios e outras construções: 50 anos 

- Equipamento básico: 8 anos 

- Equipamento de transporte: 4 anos 

- Equipamento administrativo entre 6 e 16 anos 

- Outros ativos fixos tangíveis entre 2 e 8 anos 

 

ACTIVOS FIXOS INTANGÍVEIS 

Os ativos intangíveis são registados ao custo de aquisição deduzido de depreciações. As 

depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem 

utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado 

para cada grupo de bens. 

As depreciações e reintegrações praticadas resultam da aplicação das taxas máximas previstas 

no Decreto-Regulamentar 25/2009, de 14.09, por se considerar que as mesmas correspondem 

a períodos de vida útil adequados aos esperados para os bens da empresa.  
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Não houve necessidade de se recorrer a testes de imparidade. 

 

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

O imposto sobre o rendimento do exercício corresponde ao cálculo da estimativa do imposto. 

Isto é, apura-se a matéria coletável estimada, tendo em conta os rendimentos brutos sujeitos, 

excluindo os rendimentos isentos não sujeitos, tais como pagamento de quotas, recebimentos 

de subsídios. A esta matéria coletável abate-se os gastos comuns e os gastos diretamente 

relacionados com os fins estatutários da associação, conforme previsto no nº 7 do artigo 53 do 

CIRC. O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e 

rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis em outros exercícios, bem como gastos 

e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. Esta entidade beneficia de isenção 

definitiva de IRC ao abrigo do artigo 10.º do Código do IRC. 

 

ASSOCIADOS, CLIENTES, UTENTES E OUTRAS DÍVIDAS DE TERCEIROS 

As dívidas de associados ou de outros terceiros são valorizadas ao custo corrente, isto é, no final 

de cada período de relato são reconhecidas as anulações de associados e clientes e outras contas 

a receber. Para tal, a associação tem em consideração informação de mercado que demonstre 

que o associado está em incumprimento das suas responsabilidades. 

 

FORNECEDORES E OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 

A associação para valorizar as contas de fornecedores e de outros terceiros utiliza o método do 

custo. 

 

EMPRÉSTIMOS 

Os empréstimos são registados no passivo pelo custo. Os encargos financeiros são calculados de 

acordo com a taxa de juro anual nominal, revista semestralmente, e contabilizados na 

Demonstração dos resultados do período de acordo com o regime de periodização económica. 
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CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS 

Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa 

e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis. 

 

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO 

Os subsídios governamentais, incluindo os não monetários pelo justo valor, são reconhecidos 

quando existe segurança de que sejam recebidas e cumpridas as condições exigidas para a sua 

concessão. Os subsídios à exploração são reconhecidos na Demonstração dos resultados na 

parte proporcional dos gastos suportados do ano corrente. 

 

INVENTÁRIOS 

Mercadorias: As mercadorias encontram-se valorizadas ao custo de aquisição.  

 

RÉDITO 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito a 

reconhecer é deduzido do montante estimado de devoluções, descontos e outros abatimentos. 

O rédito reconhecido não inclui IVA. 

 

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS 

Os benefícios atribuídos aos funcionários pela associação incluem ordenados, salários, 

contribuições para a segurança social, ausências permitidas a curto prazo. Estes benefícios são 

contabilizados no mesmo período temporal em que o empregado prestou o respetivo serviço. 

Nos Benefícios de cessação de emprego a ACISAT reconhece os gastos com rescisões de 

contratos de trabalho, de acordo com os montantes apurados, tendo como base a Lei Geral do 

Trabalho. 
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4. Rendimentos e Gastos 

Os gastos da Fundação foram: 

Serviços Especializados 

Honorários 

27,64 € 

Materiais 

Livros e documentação 

75,00 € 

Serviços diversos 

Licenças Software 

Contencioso e Notariado 

959,80 € 

Outros gastos 

Multas fiscais 

150,00 € 

 

Os rendimentos da associação foram: 

Donativos 706.00 € 

 

 

5. Acontecimentos após a data do balanço 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram 

aprovadas pelo Conselho Fiscal e autorizadas para emissão em 31 de março de 2022. Após a 

data do Balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e 

passivos das demonstrações financeiras do período. 
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6. Outras divulgações 

Relativamente aos valores em caixa e depósitos à ordem: 

Depósitos à ordem  5.968,40 € 

 

Outros passivos correntes 

Credores Diversos – Caroline Sprod 1.204,64 € 

 

Estes valores foram emprestados para a constituição da fundação. Os mesmo foram já 

ressarcidos em 2022. 

 

O capital foi totalmente depositado em 2021 no valor total de 5.000 €. 

 

 

Rui Carlos Ávila de Sousa 

Técnico Oficial de Contas Nº 66194 


