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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 2008. 
 
 

1. Evolução da Gestão 
 

A Rumo 2020,EM nos dois anos que tem de actividade, desenvolveu uma 
parceria com a empresa Caminhos do Campo, SA, cujo participação no 
capital social é de 49 %, tendo como objectivo em conjunto com esta 
última, implementação, construção, gestão, desenvolvimento e 
conservação de diversos equipamentos. Equipamentos esses que são no 
curto prazo, a construção do Pavilhão Multiusos, Parque Central, e 
Requalificação da Ribeira do Cartaxo. 

 
2. Actividade 

 
O Activo Líquido da empresa ascende a 3.578.068.97 € e os Capitais 
Próprios a 53.067,53 €. 
O Resultado Líquido do exercício foi positivo em 18 623.50 €.(Dezoito 
mil seiscentos e vinte três euros e cinquenta cêntimos. 
 
O proveito registado pela Rumo 2020,E.M. resulta do debito à Câmara 
Municipal do Cartaxo, pela comparticipação financeira no montante 
total de 300.000,00 €, acordada através do contrato programa 
celebrado em 27/4/2007. Durante o ano 2008, o que foi efectivamente 
recebido foram 50.000,00 €. 
 
Na estrutura de custos, o valor mais significativo tem a ver com os 
custos financeiros, que totalizam 164.311, 01 €. 
 
Durante o ano de 2008, não foi possível ainda pela Rumo 2020,E.M. a 
venda do direito de superfície à Caminhos do Campo, SA, porque a 
Caminhos do Campo, ainda não tinha concretizado o empréstimo, que 
se destina à construção do Pavilhão Multiusos, bem como ao pagamento 
do direito de superfície. As negociações prosseguem junto da banca, 
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por forma a poder-se construir, mas também para reequilibrar a 
estrutura financeira da RUMO 2020, E.M. 
  
 

3. Evolução Previsível da Sociedade 
 

Pretende-se que durante o ano de 2009, a Rumo 2020, EM consiga 
vender o direito de superfície à Caminhos do Campo, SA, dessa forma 
encaixar uma verba que lhe permite estar mais à vontade 
financeiramente. 
Quanto às receitas próprias, prevê-se apenas a partir do ano 2010, isso 
aconteça, porque a 1ª obra que será o Pavilhão Multiusos, demora mais 
ou menos 1 ano para ficar pronta, e até lá não haverá receitas. 
 

 
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 4.702.56 € e na diminuição dos 
investimentos financeiros em igual valor. 

 
5. Proposta de Aplicação de Resultados 
 

Propõe-se que o Resultado Líquido apurado, no valor de 18.623.50 € 
seja transferido para Resultados Transitados, depois de deduzido 10 % 
para reserva legal( tal como previsto no artigo artigo 30º nº 2 da lei do 
sector empresarial local). 
 

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. 
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  Cartaxo,  20 de Abril de 2009 
 

 
 
 
                                        O Conselho de Administração 
 
 
    
  
                     Rute Isabel Ribeiro Ouro 
       Bernardo José Martins Pereira 
       Fernando António Martinho Martins 
    

 

 
 
   


