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I. APRESENTAÇÃO 

 

Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, tem a sua sede na Rua de Aveiro, 119, Viana do Castelo,  

NIF 510 150 365 e NISS 20018318589, foi instituída pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do 

Noroeste, CRL, conforme deliberação da Assembleia Geral realizada em 24/09/2008, com a 

finalidade de promover o mutualismo e acções de carácter cultural, educativo, artístico, social 

e filantrópico, na sua área geográfica de acção, com o património inicial de €400.000,00 

(quatrocentos mil euros). 

 

A Fundação Caixa Agrícola do Noroeste tem como área de jurisdição o Concelho de Barcelos e 

o Distrito de Viana do Castelo. 

 

A apresentação pública da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste ocorreu no dia 17/07/2009, 

pelas 17 horas, no Castelo de Santiago da Barra, em Viana do Castelo. 

 

Nesse dia foi outorgada a escritura de constituição da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, 

seguida da tomada de posse dos titulares dos respectivos órgãos, com discursos do Presidente 

da Direcção da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL, Avelino Meira do Poço, do 

Presidente do Conselho de Administração da Fundação Caixa Agrícola do Noroeste, Eng. José 

Gomes dos Santos Novais e do. Dr. João da Costa Pinto, Presidente do Conselho de 

Administração Executivo da Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL. 

 

A Fundação Caixa Agrícola do Noroeste foi reconhecida por Despacho de 07/12/2011 do 

Ministro da Solidariedade e da Segurança Social. 

 

Tem o seu registo lavrado pela inscrição nº 11/11, a fls 36 e 36 verso do Livro nº 7 das 

Fundações de Solidariedade. 
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II. CONSTITUIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

São órgãos sociais da Fundação o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e o Conselho 

Consultivo. 

 

Conselho de Administração 

José Gomes dos Santos Novais – Presidente 

José Adolfo Coelho da Costa Azevedo – Administrador 

Francisco Manuel Bastos Durães Ferreira – Administrador 

Avelino Meira do Poço – Administrador não executivo 

José Gonçalves Correia da Silva – Administrador não executivo 

 

Conselho Fiscal 

Noé Gonçalves Gomes – Presidente 

José Maria Ribeiro Rodrigues 

 

Conselho Consultivo 

Instituto Politécnico de Viana do Castelo 

Instituto Politécnico da Cávado e Ave 

Município de Arcos de Valdevez 

Município de Barcelos 

Município de Caminha 

Município de Melgaço 

Município de Monção 

Município de Paredes de Coura 

Município de Ponte da Barca 

Município de Ponte de Lima 

Município de Valença 

Município de Viana do Castelo 

Município de Vila Nova de Cerveira 

Sebastião Camilo de Oliveira Ramos 

José Júlio Faria da Costa 

Vítor António Gonçalves Barroca 

Eduardo Maria de França Machado 

José Maria Coutinho de Almeida  
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III. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Durante o ano de 2014 a Fundação contratou dois recursos humanos, através do recurso a 

estágios profissionais do IEFP, pelo prazo de um ano cada, para prestar colaboração em 

parceria com a Caixa CA do Noroeste. 

 

Os Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo não são 

remunerados e as instalações utilizadas pertencem à Caixa CA do Noroeste.  
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IV. PARCERIAS 

Durante o ano de 2014, a Fundação estabeleceu parcerias com as seguintes entidades: 

 

 Participação no CQEP – Centro para a Qualificação e o Ensino Profissional da instituição 

Kerigma – Barcelos 

 

 Adesão à AAIMAM – Associação de Apoio a Iniciativas de Microempresários do Alto 

Minho e apoiar projetos sustentados no microcrédito 

 

 Acordo de Colaboração com o Gil Vicente Futebol Clube, de Barcelos, para o 

desenvolvimento de atividades de formação 

 

 Celebração de protocolo com o Grupo Cultural e Recreativo Danças e Cantares de 

Ponte de Lima para a execução de um filme sobre a vivência limiana em tempos antigos e 

aquisição de 500 filmes 
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V. ATIVIDADES REALIZADAS 

Durante o ano de 2014 foram desenvolvidas as seguintes atividades: 

 

a. Apoios financeiros 

 

 Edição do livro “Escritas Privadas”, da autoria de Henrique Rodrigues, cujo lançamento 

foi efetuado no Rotary Clube de Viana do Castelo; 

 Apoio ao Agrupamento de Escolas Muralhas de Valença, para a instalação de 

equipamento Snowzellen; 

 Atribuição de donativo ao Lar de Santa Teresa para aquisição de uma viatura ligeira de 

nove lugares; 

 Atribuição de donativo à Cruz Vermelha de Macieira de Rates, Barcelos, referente à 

construção de uma creche; 

 Apoio à Cruz Vermelha de Barcelos, referente ao Acordo sobre o Serviço de Podologia; 

 Atribuição de um donativo à Banda Musical Velha de Barroselas para a comemoração 

dos cento e cinquenta anos desta instituição; 

 Atribuição de um donativo à Associação Fátima Moura para elaboração de um website; 

 Atribuição de um donativo à Associação de Cooperação com a Guiné Bissau; 

 Atribuição de um donativo à Rede de Pequenos Cientistas da Escola Secundária de 

Barcelos, para realização do Grande Laboratório;  

 Atribuição de donativo à Associação dos Antigos Alunos da Escola Técnica de Viana, 

para prémio escolar; 

 Atribuição de donativo à Cruz Vermelha de Barcelos para desenvolvimento de 

atividades junto de idosos e ao domicílio; 

 Atribuição de donativo aos alunos finalistas do curso de gestão artística e cultural da 

Escola Superior de Educação do IPVC; 

 Atribuição de donativo à Associação Movimento InCriativo, para o desenvolvimento de 

atividades culturais nos concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez; 
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 Atribuição de donativo ao Rotary Kids, do Rotary Clube de Viana do Castelo para 

beneficiação da habitação de uma família carenciada em Alvarães; 

 Atribuição de donativo à Associação de Voluntárias do Hospital de Santa Maria Maior 

de Barcelos, para organização de encontro dos 25 anos da instituição; 

 Atribuição de donativo à Escola Superior de Educação do IPVC, para organização de 

jornadas sobre a guerra; 

 Atribuição de donativo para a realização da semana dos direitos da criança, a 

desenvolver com todas as escolas do concelho de Valença; 

 Aprovação de donativo ao Rotary Clube de Viana do Castelo, para atribuição de bolsas 

de estudo aos alunos com mérito e carência económica; 

 Atribuição de donativo à Junta de Freguesia de Galegos Santa Maria, Barcelos, para 

organização de encontro de carácter social; 

 Atribuição de donativo à Associação de Apoio a Iniciativas de Microempresários do Alto 

Minho para apoio à execução de um projeto de microcrédito; 

 Atribuição de um donativo à Associação Desportiva de Barroselas para apoio ao torneio 

internacional de futebol juvenil; 

 Atribuição de donativo ao Rotary Clube de Caminha para alunos com mérito e carência 

económica; 

 Atribuição de um donativo à Junta do Núcleo de Barcelos do CNE, para apoio à 

realização do ACANUC 2014 – Acampamento de Núcleo; 

 Patrocínio da edição de um livro sobre Viana do Castelo, com a receita a reverter em 

benefício da Associação de Paralisia Cerebral; 

 Atribuição de 5 bolsas de estudo por mérito e carência económica a estudantes do 

ensino superior da área de jurisdição da Fundação; 

 Atribuição de donativo à Associação Desportiva de Campos, V. N. de Cerveira, para 

desenvolvimento de atividades; 

 Atribuição de donativo à Associação Cultural e Recreativa de Negreiros, Barcelos, para a 

edição de um livro; 

 Atribuição de donativo ao Hóquei Clube de Valença para desenvolvimento de 

atividades; 

 Apoio à realização de conferências promovidas por outras entidades, em parceria com 

a caixa CA do Noroeste. 
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 Aprovação do modelo de colaboração com a entidade organizadora do Festival de Vilar 

de Mouros em parceria com a Caixa CA do Noroeste; 

 

b. Património 

 

 Alteração do Acordo celebrado em 28/11/2013 com os Sócios da Sociedade Seixo, 

Castro & Sousa Lda, proprietária do antigo Externato das Neves, situado no Lugar de Neves, 

Viana do Castelo.  

 

 Alteração do objeto social a desenvolver no antigo Externato das Neves, situado no 

Lugar de Neves, Viana do Castelo, para valências sociais de lar, em face da impossibilidade de 

manutenção do estabelecimento de ensino. 

 

 Início da elaboração do projeto para adaptação a Lar de idosos no antigo Externato das 

Neves, situado no Lugar de Neves, Viana do Castelo, a desenvolver por Técnicos em parceria 

com a Caixa CA do Noroeste. 

 

 Assinatura do contrato de aquisição de 66,66% do capital social da Sociedade Seixo, 

Castro & Sousa, Lda, proprietária do antigo Externato das Neves, situado no Lugar de Neves, 

Viana do Castelo, em reunião realizada no passado dia 25/09/2014, nos termos do qual a 

Fundação adquiriu aos Sócios Carlos Alberto Seixo, Idalina Clara Rodrigues Martins, João da 

Silva Oliveira e José Carlos Gonçalves de Sousa, as quotas que são detentores, por cada quota 

no valor nominal de 1.250 €, a quantia de 22.500,00 € a cada um dos referidos sócios. A 

Fundação passou a ser detentora de quatro quotas no valor nominal de 1.250,00 €. 

 

 Administração da Sociedade Seixo, Castro & Sousa Lda, alteração de denominação, 

alteração de estatutos, alteração de objeto social, atualização cadastral do prédio urbano 

Externato das Neves. 

 

c. Representação e administração  
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 Celebração de dois acordos com o Centro de Emprego de Viana do Castelo do IEFP para 

enquadramento de dois estágios profissionais nas áreas de comunicação e organização; 

 

 Participação em reuniões dos CLAS – Conselho Local de Acção Social da Rede Social dos 

Municípios; 

 

 Colaboração com o Centro Português de Fundações; 

 

 Realização de reuniões com representantes de entidades oficiais e associativas; 

 

 Realização de reuniões do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo. 

 

 Aprovação do Plano de Atividades e o Orçamento para o ano de 2015; 

 Aprovação do Relatório de Gestão e as Contas do Exercício de 2013, referentes ao 

período de 01/01/2013 a 31/12/2013;  
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VI. ANÁLISE ECONÓMICO-FINANCEIRA 

 

a. Análise económica 

 

As políticas contabilísticas estão adequadas à realidade de uma instituição sem fins lucrativos, 

salientando que os procedimentos asseguram os movimentos efectuados, em relação às 

receitas, despesas e pagamentos. 

 

A aquisição da sociedade Seixo, Castro & Sousa, Lda foi executada em sintonia com a opção e 

decisão estratégica do instituidor Caixa de Crédito Agrícola do Noroeste CRL, para resolução de 

negócio bancária da Caixa e para o desenvolvimento de objectivos estatutários da Fundação. 

 

As receitas tiveram origem no recebimento de donativo da CCAM no valor de 21.334,10€ e 

relativas a juros no montante de 11.132,73€. 

 

As despesas foram baseadas em critérios definidos pelo Conselho de Administração, 

repartindo-se em fornecimentos e serviços externos (no valor de 7.813,44€), atribuição de 

donativos (no valor 24.377,00€) e atribuição de bolsas (no valor de 5.349,23€). 

 

No exercício de 2014 foi obtido um resultado líquido negativo de (6.891,18€). 

 

As contas não contemplam a dotação proveniente da distribuição dos resultados de 2014 

aprovada na Assembleia Geral da Caixa do Noroeste, no valor de 23.081,5 euros, por não estar 

ainda concretizada a transferência para a conta da Fundação do respectivo valor. 

b. Análise Financeira 

Da análise do Balanço, podemos concluir que a Fundação uma sólida autonomia financeira, 

sendo que apresenta em 2014 uma situação líquida positiva de 904.930,46€. 
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VII. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

O Conselho de Administração propõem a seguinte aplicação dos resultados líquidos negativos 

do exercício de 2014 de (6.891,18€): 

 

a) Resultados transitados   (6.891,18€) 
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VIII. BALANÇO 
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IX. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
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X. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 
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XI. AGRADECIMENTOS 

 

Todas estas ações de caráter cultural, educativo e social só foram possíveis com o apoio da 

Caixa de Crédito do Noroeste, sua única instituidora, apoio que muito agradecemos. 

 

O Conselho de Administração agradece ainda a colaboração prestada por todas as pessoas 

singulares e colectivas que contribuíram para as atividades desenvolvidas em 2014. 

 

Agradece também a colaboração prestada pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Consultivo da 

Fundação, pelo Conselho de Administração executivo da Caixa Agrícola do Noroeste, pelo Dr. 

Raul Dias da Silva, pelas Colaboradoras Estagiárias e demais Colaboradores da CA do Noroeste. 

 

A todos, o nosso muito obrigado. 

 

Viana do Castelo, 27 Março de 2015. 

 

O Conselho de Administração 

Presidente       – José Gomes dos Santos Novais 

Administrador – José Adolfo Coelho da Costa Azevedo 

Administrador – Francisco Manuel Bastos Durães Ferreira 

Administrador – Avelino Meira do Poço 

Administrador – José Gonçalves Correia da Silva 
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CREDITO AGRICOLA

FUNDA<;:AO
CAIXA AGRICOLA DO NOROESTE

Funda~aoCaixa Agricola do Noroeste

Parecer do Conselho Fiscal

(contas do exercicio de 2014)

Nos ternos da aHnea d) do ng1 do artigo 21g dos Estatutos, compete ao Conselho Fiscal
emitir parecer sobre as contas do exercicio de 2014.

Foram apreciados os elementos contidos nos documentos preparados pelo Conselho de
Administra~ao, em que e apresentada a situa~ao econ6mica e financeira e evidenciada a
actividade desenvolvida pela Funda~ao e 0 desempenho obtido face aos objectivos
estatutarlos.

Concluimos que 0 Relat6rio de Actividades, 0 Balan~o,a Demonstra~ao de resultados e de
fluxos de caixa, com a informa~ao complementar constante do Anexo as Demonstra~oes
Financeiras, apresentam com clareza e rigor a situa~aoda Funda~aoe 0 seu desempenho.

Assim 0 Conselho Fiscal expressa, por unanimidade dos dois elementos em fun~oes,
considerada a renuncla, por incompatibilidade de fun~aes, do Dr. Jose Gon~alvesCorreia da
Silva, um parecer favoravel ao Relat6rio e Contas do exercicio de 2014 apresentado pelo
Conselho de Administra~ao e renova a recornendacao de que seja feita no mais breve prazo
a reconS'fituis;aodo Conselho Fiscal.

10, 31 de Mars;o de 2015

1C1,~es

Fundacao Caixa Agricola do Noroeste

Sede Rua de Aveiro, 119 - 4900-495 Viana do Castelo . Tel. 25 8 820 430 . Fax 258 821 122
Matriculada Ira Conservatorta do Registo Cornerdel de Viana de Castelo, sob 0 N" Unicc de f',latrlcul,: e ldentificacao Fi$ldl: 509 002 056


