
 

 

 
 

 
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 
 
Em conformidade com o disposto no artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais, 
o Conselho de Administração da RUMO 2020, E.M submete à apreciação dos 
accionistas o Relatório de Gestão e as Demonstrações financeiras relativas ao exercício 
de 2007. 
 
 

1. Evolução da Gestão 
 

A Rumo 2020, E.M tem por finalidade desenvolver, em parceria com a 
Caminhos do Campo, S.A, vários projectos de interesse municipal dos quais 
destacamos: 
- Pavilhão Multiusos 
- União de Jardins 
- Parque de viaturas de Vila Chã de Ourique 
 
O Pavilhão Multiusos é o projecto que está na fase mais adiantada, prevendo-se 
o inicio de construção entre Abril e Maio de 2008.  
Para os restantes projectos ainda não há datas estipuladas para início de obra. 

 
2. Actividade 

 
O Activo Líquido da empresa ascende a 3.645.378,68 € e os Capitais Próprios a 
34.444,03€. 
O Resultado Líquido do exercício foi negativo em 8.992,55 €. 
O resultado líquido negativo, resulta essencialmente de dois empréstimos de 
curto prazo, contraídos cujo valor total é de 2.000.000,00 € (o primeiro foi no 
valor de 1.500.000,00, tendo havido um reforço em Dezembro de mais 
500.000,00 €). Este empréstimo destina-se essencialmente a pagar a aquisição do 
Direito de Superfície efectuada pela Rumo 2020 EM à Câmara Municipal, pelo 
valor de 3.000.000,00 €. 



 

 

 
 

3. Evolução Previsível da Sociedade 
 

Em 2008 prevê-se a venda do Direito de Superfície onde será construído o 
Pavilhão Multiusos. Esta receita permitirá reequilibrar as contas da Rumo 2020 
EM e obter alguma liquidez que permitirá liquidar a divida remanescente à 
Câmara Municipal, bem como diminuir as responsabilidades junto da banca. 
Só estão previstas receitas próprias a partir de 2009, quando o pavilhão iniciar a 
sua actividade.  
De salientar ainda, que a Administração da Rumo 2020 EM, está atenta ao 
QREN, e caso estes projectos sejam enquadráveis, será formalizada uma ou 
várias candidaturas consoante as regras que forem ditadas.  
 

 
4. Participações Financeiras em Empresas Associadas 

 
Foi aplicado o Método da Equivalência Patrimonial na valorização da 
participação financeira relativa à associada Caminhos do Campo, S.A, o que se 
traduziu num custo financeiro de 6.347,71 € e na diminuição dos investimentos 
financeiros em igual valor. 

 
5. Proposta de Aplicação de Resultados 
 

Propõe-se que o Resultado Líquido apurado, prejuízo no valor de 8.992,55€ seja 
transferido para Resultados Transitados. 
 

6. Dívidas ao Estado e Segurança Social em mora  
 

Não se encontram em mora quaisquer dívidas ao Estado.  
 

 
7. Factos Relevantes ocorridos após o termo do Exercício 
 

Não ocorreram quaisquer factos relevantes que possam ser mencionados. 
 
 
 
   
 



 

 

 
 

Cartaxo,  31 de Março de 2008 
 

 
 
 
                                            A administração 
 
   Paulo Alexandre Fernandes Varela Simões Caldas 
   Rute Isabel Ribeiro Ouro 
   Maria Manuela Aguiar Estevão 

 
 
 
   


