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Em 2020 devido à pandemia COVID-19 e todas as restrições por ela impostas a Myos teve 
que encerrar o atendimento presencial e o funcionamento na sede nacional em Lisboa, sendo 
que a necessidade de trabalhar à distância dificultou a colaboração entre os nossos 
voluntários, por falta de condições técnicas e logísticas, dificultando a concretização de alguns 
projetos de organização e desenvolvimento da associação previstos para este ano. As 
restrições devido à pandemia também impossibilitaram a realização das atividades 
presenciais previstas no plano de atividades aprovado em novembro de 2019, pelo que neste 
relatório irão constar menos atividades que as propostas, sendo a sua maioria baseadas em 
reuniões e formações por via digital.  

Em relação às despesas efetuadas em 2020, houve uma redução substancial nos gastos 
devido a não se terem organizado atividades presenciais e devido ao espaço da sede em 
Lisboa ter ficado encerrado uma grande parte do ano. Em relação aos custos de 
funcionamento do espaço da sede nacional, houve uma redução nos gastos nos transportes e 
deslocações de voluntários e nas despesas de utilização do espaço da sede (com exceção às 
despesas fixas), porém houve um aumento nos gastos da conta telefónica devido ao 
reencaminhamento das chamadas telefónicas do telefone fixo para o telemóvel da Myos (que 
se reverteu num aumento de custos nas contas mensais uma vez que estavam a ser cobrado 
o custo do reencaminhamento dessas chamadas à Myos). Em relação às receitas de 2020, 
salientamos que o facto de não ter havido atividades presenciais e do espaço da sede em 
Lisboa não ter estado em funcionamento levou a que muitos sócios se tivessem esquecido de 
fazer a atualização das quotizações. Para tentar mitigar esta situação, foram sendo feitos 
alguns contactos durante o ano para lembrar e informar os sócios de como poderiam fazer o 
pagamento das quotas sem ser presencialmente, porém mesmo assim notou-se um 
decréscimo no pagamento de quotas em relação a anos anteriores. 

De realçar que durante o ano houve um foco grande no apoio telefónico e por e-mail a sócios 
e a doentes (não sócios) que nos contactavam, mesmo fora do horário de funcionamento do 
atendimento telefónico, com um substancial aumento de contactos telefónicos de doentes 
quer para esclarecimento de dúvidas especificas, quer para pedido de indicação de médicos 
ou terapeutas quer para conversar e desabafar. É também importante destacar que, mesmo 
não havendo organização de atividades presenciais e/ou digitais, o site da Myos constituiu um 
importante veículo de informação e sensibilização, contribuindo para angariação de sócios 
novos. 
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Por fim, é importante referir que continuámos a ser convidados para participar em reuniões e 
eventos científicos online e também para a integração em diversos grupos de trabalho que 
têm como objetivo a criação de vários documentos e contactos com entidades 
governamentais, para a melhoria da qualidade de vida de todos os doentes. 

  
 

RECEITAS 2020 
 

VALORES 
 

• Quotizações de associados (inscrições e renovações) 
 

 
4 890,00 €       - 

 
• Consignação de 0,5% IRS (Finanças) 

 

 
2 851,86 €       - 

 
• Consignação de 15% IVA (Finanças) 

 

 
243,73 €       - 

 
• Donativos de angariações de Facebook 

 

 
681,94 €       -     

 
• Outros Donativos 

 

 
77,00 €       - 

 
TOTAL 

 
8 744,53 €       - 

 

 
Ao longo de 2021 foram realizadas as seguintes atividades: 

Representação junto de instituições e organismos oficiais 

– Representação da Myos na LPCDR - Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas, 
na Plataforma Saúde em Diálogo, na Associação Eupati Portugal, na Associação Clip - 
Recursos e Desenvolvimento, na Plataforma SIP Portugal e na Convenção Nacional de 
Saúde na qualidade de membro destas instituições, quer em reuniões e projetos por eles 
desenvolvidos, quer nas suas assembleias gerais; 

– Participação na tomada de posse do novo Bastonário da Ordem dos Médicos,             
Dr. Miguel Guimarães, que decorreu na sede da Ordem dos Médicos, a 5 de Março;  

– Participação na Comemoração do 27º Aniversário do INFARMED, com o tema “Medicina 
de Precisão - Que Desafios”, que decorreu no dia 15 de Janeiro; 

– Participação nas Oficinas de Cocriação de Conhecimento, promovidas pelo IGAS, onde 
participaram elementos de diversas associações de doentes e representantes de diversas 
Administrações Regionais de Saúde, que decorreu no dia 26 de Novembro. 

 

Representação em eventos de carácter técnico-científico 

– Participação num Webinar subordinado ao tema da Dor Crónica promovido pela 
Plataforma SIP PT, em comemoração do Dia Nacional de Luta contra a Dor, que decorreu no 
dia 15 de Outubro, tendo a Myos participado na elaboração do mesmo; 
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– Participação no Colóquio Digital da Fundação Grunenthal com o tema “Cognição           
e Dor”, que decorreu no dia 19 de Outubro; 

– Participação no XXIII Fórum da LPCDR - Liga Portuguesa Contra as Doenças 
Reumáticas, subordinado ao tema “Novos Desafios”, que se realizou ao longo de 8 sessões 
online que decorreram entre 17 de Novembro e 16 de Dezembro. As diversas sessões tiveram 
como tema: “Atividade Física e Exercício em Casa”, “Fisioterapia em Casa”, “Dor Crónica e 
Canábis Medicinal”, “O Essencial sobre Osteoporose e Sarcopenia”, “O Essencial sobre 
Gota”, “O Essencial sobre Artrite Psoriática”, “Impacto da COVID19 nas pessoas com doenças 
reumática” e “Decisão partilhada e novas terapêuticas”; 

– Participação na Reunião Tilray Portugal, no dia 1 de Julho, que tinha como objetivo 
promover o diálogo entre os participantes representantes das várias Associações de Doentes 
sobre os desafios e as preocupações relacionadas com as preparações à base de canábis 
para fins medicinais; 

– Participação na sessão online “Compromissos e estratégias para a Saúde”, promovida 
pela Convenção Nacional de Saúde e que decorreu na Universidade do Porto, no dia 23 de 
Março; 

– Participação na Conferência Digital “71 minutos Pela Saúde”, promovida pela 
Convenção Nacional de Saúde e que decorreu no dia 13 de Novembro;  

– Participação na apresentação do projeto “Carta dos Direitos e Deveres dos Utentes - 
sessão de esclarecimentos”, promovida pela Entidade Reguladora da Saúde, no dia 23 de 
Outubro; 

– Participação no Streaming sobre a Covid-19, organizado pela FDC Consulting              
em parceria com a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Farmacêuticos e a APIFARMA,    
que decorreu no dia 18 de Março; 

– Participação na Sessão de esclarecimento “COVID-19: Alterações transitórias às 
Normas de Prescrição e Dispensa de Medicamentos e Portaria 90ª/2020 de 9/4”, 
promovida pela Plataforma Saúde em Diálogo e que decorreu no dia 5 de Maio; 

– Participação no Webinar “O SNS e a vigilância epidemiológica após a 1ª VAGA",       
que decorreu no dia 13 de Maio e foi promovido pelo Conselho Económico e Social; 

– Participação na E-Conference - APIFARMA e EUPATI, para debater o impacto da Covid-19 
nos Ensaios Clínicos, que decorreu no dia 20 de Maio, a propósito da comemoração do Dia 
Internacional dos Ensaios Clínicos; 

– Participação no Webinar “Segurança do doente em Tempos de COVID-19”, no âmbito do 
projeto Conversas em Rede em tempos de COVID-19, promovido pela Plataforma Saúde em 
Diálogo e que decorreu no dia 22 de Maio; 

– Participação no Webinar sobre "Pandemia, Investigação e Formação - Desafios da 
resposta terapêuticas à pandemia”, promovido pelo Diário Farmacêutico e Formifarma    
e que decorreu no dia 2 de Junho; 
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– Participação na Conferência Digital "Saúde & Economia em tempo de Covid-19: Como 
proteger os cidadãos e manter a economia a funcionar?", promovido pelo Conselho 
Estratégico Nacional da Saúde da CIP, no dia 2 de Dezembro; 

– Participação no Webinar “Decidir hoje, participar amanhã - As diretivas antecipadas     
de Vontade e a Investigação Científica”, promovido pelo Instituto de Saúde baseado      
na Evidência da Faculdade de Medicina de Lisboa e que decorreu no dia 13 de Novembro; 

– Participação na Sessão de Formação de Mobilização Social para a Implementação      
de Microinfluenciadores, promovida pela Confederação Portuguesa do Voluntariado,   
que decorreu no dia 27 de Novembro; 

– Participação na Sessão de apresentação da AICIB - Agência de Investigação Clínica     
e Inovação Biomédica, que decorreu no dia 10 de Dezembro; 

– Participação no 4º Fórum do CNS, com o objetivo de apresentar os resultados                   
do estudo “Participação Pública em Saúde”, promovido pelo Conselho Nacional de Saúde 
no dia 16 de Dezembro. 

 

Representação e colaboração com instituições estrangeiras e 
participação em eventos de carácter técnico-científico no estrangeiro 

– A Myos, na Assembleia Geral Anual, foi reeleita como membro da Direção da ENFA - 
European Network of Fibromyalgia Associations, para o biénio 2020-2021, assumindo 
dentro da direção a função de Vice-Presidente, na qual é representada pelo presidente de 
direção da Myos Ricardo Fonseca. A ENFA é um organismo que engloba diversas 
associações europeias de Fibromialgia; 

– Participação no Congresso Internacional de Fibromialgia, com o tema “The 2nd 
International Virtual Congress on Controversies in Fibromyalgia (Fibromyalgia2020)”, 
promovido pela Bioevents, que decorreu online nos dias 19 e 20 de Novembro; 

– Participação no EULAR E-Congress, cuja edição de 2020 decorreu online, de 3 a 6 de 
Junho; 

– Foram encetados diversos contactos com associações estrangeiras de Fibromialgia     
e de Síndrome de Fadiga Crónica/Encefalomielite Miálgica para desenvolvimento            
de parcerias entre associações e para pedidos de autorização para traduções oficiais           
de textos e artigos para publicação no site da Myos. 

 

Formação (participação como formandos) 

– 3ª Academia para a Capacitação das Associações de Doentes: a Myos participou na     
3ª edição desta academia promovida pela Escola Nacional de Saúde Pública e dirigida            
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a representantes de associações de doentes. Esta academia tem o objetivo de capacitar      
as associações a apoiarem de forma mais eficaz e eficiente os seus doentes e a estarem mais 
envolvidos nas decisões em saúde. A academia teve a duração de seis meses durante         
os quais foram agendadas diversas palestras e formações sobre diversos temas e contou com 
a participação de cerca de 20 associações; 

– Participação no Encontro Anual GSK / ViiV Healthcare com Associações de Doentes, 
que decorreu no dia 27 de Novembro. 

 

Colaboração com estudantes 

– A associação apoiou durante o ano diversos estudantes de cursos ligados à saúde    
em estudos e trabalhos de final de curso (licenciatura, mestrado e doutoramento), 
nomeadamente nas áreas de Psicologia, Fisioterapia, Ciências do Desporto e Enfermagem  
de Reabilitação. De forma a apoiar estes estudantes foram reencaminhados para os nossos 
sócios a informação dos diversos estudos e os respetivos questionários para preenchimento, 
dando oportunidade aos sócios, se assim o entendessem, de participar e ajudar nestes 
estudos contribuindo assim para a formação e o conhecimento de novos profissionais           
de saúde; 

– À semelhança dos anos anteriores, a Myos continuou a receber estudantes de 1º ano      
de Medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, no âmbito do Módulo 
III.I -“Medicina Clínica: O médico, a pessoa e o doente” da área disciplinar de Introdução  
à Medicina. As visitas dos dois grupos de estudantes, que costumam ser presenciais na sede 
da Myos, este ano decorreram de forma virtual. Os estudantes receberam noções sobre 
Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica/Encefalomielite Miálgica, foi dado a conhecer       
o dia-a-dia dos doentes e as dificuldades por eles sentidas e apresentada a Myos                   
e suas atividades; 

– Participação, no dia 15 de Janeiro, na Apresentação e Discussão dos trabalhos sobre 
Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica/Encefalomielite Miálgica realizados pelos 
grupos de estudantes de 1º ano da Faculdade de Medicina de Lisboa que estiveram          
na Myos entre 7 e 11 de Novembro 2019; 

– A Myos apoiou durante o ano um estudo de investigação de Fisioterapia do Projecto 
SHARE (Saúde e Humanidades Actuando em Rede) denominado “Programa de 
Fisioterapia na Fibromialgia”. A 2ª edição deste programa decorreu ao longo de 8 semanas 
com sessões 2 vezes por semana. As aulas de grupo realizaram-se na Escola Superior      
de Saúde de Setúbal e na NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa, nas 
quais participaram sócios da Myos. Após a conclusão da 2ª edição deste estudo, a Myos      
foi convidada a estar presente no Ciclo de Debates que decorreu de forma digital. A Myos foi 
representada neste Ciclo de Debates por Ricardo Fonseca que foi júri na avaliação            
dos trabalhos desenvolvidos com o apoio da Myos.  
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Atividades para apoio a doentes 

Atendimento e atividades para sócios e doentes 

– A Myos manteve o apoio online e telefónico a doentes e seus familiares, atendimento 
esse assegurado pela voluntária Maria Carolina Lopes. Com o processo                                
de reencaminhamento das chamadas telefónicas do telefone fixo para o telemóvel da Myos, 
que esteve ativado a partir de Março, deu a possibilidade de manter o apoio telefónico             
a sócios e doentes não-sócios mesmo fora do horário habitual de atendimento (2ªs, 4ªs e 6ªs-
feiras, das 14h e 18h). Dada a situação vivida no país durante 2020, com vários meses com 
períodos de confinamento, o apoio telefónico tornou-se um importante veículo de ligação      
da Myos com os doentes. Para além dos telefonemas de sócios, notou-se um aumento        
nas chamadas telefónicas de doentes (não-sócios) de todo o país, assim como familiares      
de doentes. Muitos dos motivos das chamadas eram procurando informações sobre a doença, 
a perguntar como poderiam ter acesso a médicos para fazer diagnóstico ou 
acompanhamento, para esclarecimento de dúvidas sobre como melhor gerir a doença nesta 
fase, sobre implicações da Covid na doença, ou para desabafar e conversar com alguém 
quando se sentiam isolados; 

– Mantiveram-se na sede nacional, em Lisboa, as consultas de Acupunctura com o Dr. Vítor 
Costa (entre Janeiro e Março, até ao início da pandemia) e os tratamentos de Massagem 
Terapêutica com a terapeuta Carla Fernandes (que funcionaram durante todo o ano com 
excepção dos meses entre Março e Junho); 

– Realizou-se uma reunião do Grupo de Apoio de Carcavelos no mês de Fevereiro,          
na Junta de Freguesia de Carcavelos, não se tendo realizado as reuniões habituais de Junho 
e de Novembro; 

 

Ações de Carácter Informativo 

– E-Book “Fibromialgia: Família e Amigos”: a Associação Myos, a APJOF – Associação 
Portuguesa de Jovens com Fibromialgia, a UDFV – União de Doentes Fibromiálgicos de 
Viseu, a ADFC – Associação de Doentes com Fibromialgia e Fadiga Crónica (de Santa Maria 
da Feira) e a Fibro – Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas, uniram-se 
num projecto conjunto criando o e-book “Fibromialgia: Família e Amigos”, que foi lançado 
no dia 12 de Maio, Dia Mundial da Fibromialgia. Este e-book, disponível para download nos 
sites das associações, teve como objetivo informar e sensibilizar a família e os amigos 
das pessoas que vivem com Fibromialgia, para os desafios diários ao viver com esta 
doença, sendo que neste e-book constam textos informativos, estratégias e outros conteúdos 
que têm como objetivo proporcionar o aumento da compreensão pelas pessoas que vivem 
com Fibromialgia; 

Link para o e-book: https://myos.pt/viver-com-a-doenca/e-book-fibromialgia-familia-e-amigos 

 

– Campanha de Sensibilização e Consciencialização sobre FM: no âmbito do lançamento 
do e-book “Fibromialgia: Família e Amigos”, as associações portuguesas de Fibromialgia 

https://myos.pt/viver-com-a-doenca/e-book-fibromialgia-familia-e-amigos
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uniram-se para a criação e dinamização de uma campanha de sensibilização                          
e consciencialização sobre a doença, que decorreu entre os dias 12 e 19 de Maio de 2020. 
Durante essa semana, foram diariamente publicados excertos do e-book nas páginas           
de Facebook das respetivas associações, focando cada dia um tema diferente. 

 

– Vídeos informativos sobre as doenças: foram lançados em 12 de Maio, Dia Mundial       
da FM e da SFC/EM, 2 novos vídeos informativos com noções básicas de Fibromialgia e de 
Síndrome de Fadiga Crónica/Encefalomielite Miálgica, que foram criados no âmbito dos 
projetos de comunicação desenvolvidos em 2019; 

Link com a publicação dos vídeos: https://myos.pt/noticias/2020-05-12-dia-mundial-da-FM-e-da-SFC-EM 

 

– Aula aberta sobre Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica/Encefalomielite 
Miálgica: foi promovida pela Escola Superior de Saúde do Politécnico de Leiria, no âmbito 
do seu 1º Ciclo de Aulas Abertas, uma aula virtual com o tema “Fibromialgia e Síndrome    
de Fadiga Crónica: Viver com doença crónica e a sua gestão emocional”, palestrada pelo 
Enf. Ricardo Fonseca, Presidente da Myos. Esta aula que decorreu no dia 12 de Dezembro, 
foi aberta ao público e pode contar com a assistência dos nossos sócios; 

 

– Programa FisioOnline: dada a situação de pandemia e a dificuldade de acesso              
aos cuidados de fisioterapia e de exercício físico durante o confinamento, o Departamento de 
Fisioterapia da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal,               
em parceria com a Myos, criou vários vídeos com orientações específicas para                 
a realização de exercício físico adaptado às características específicas da fibromialgia, 
com o intuito de promover a realização de sessões de fisioterapia de forma segura, cómoda    
e gratuita. Este programa, que iniciou-se a 1 de Junho, teve a duração de 8 semanas e foi 
publicado nos canais da Myos (Youtube, Facebook e Site Institucional) um vídeo novo a cada 
semana com os diferentes exercícios que eram para realizar nessa semana, assim como foi 
enviado o link do vídeo por e-mail a cada sócio. Uma vez que os vídeos das aulas deste 
programa ficaram disponíveis nos canais de divulgação da Myos, este Programa FisioOnline 
passou a ser um recurso a que os doentes com Fibromialgia têm acesso e podem usufruir     
ou iniciar em qualquer altura; 

Link para o programa e acesso aos vídeos: https://myos.pt/noticias/2020-06-01-programa-fisioonline 

 

– Partilha de informações com os sócios: durante o ano, para além dos e-mails habituais 
que são enviados aos sócios com informações relacionadas com a associação, doenças, 
palestras/eventos e estudos/investigações, foram também enviados e-mails com informação 
diversa que fomos recebendo da DGS, Ministério da Saúde, assim como de outras entidades 
estatais, científicas e de associações de doentes e que considerámos pertinente. 
Reencaminhámos informações relacionada com a Covid-19, os cuidados a ter para proteção, 
as implicações do vírus nos doentes crónicos, dicas de como gerir o impacto emocional da 
pandemia e do confinamento, assim como guias, manuais e normas de apoio desenvolvidos 
no âmbito da pandemia sobre a Covid e os cuidados a ter, sobre vacinação, alimentação, 
entre outros temas. Para os sócios que não têm acesso a e-mail, foram impressas 
periodicamente algumas informações mais pertinentes de forma a serem enviadas por correio. 

https://myos.pt/noticias/2020-05-12-dia-mundial-da-FM-e-da-SFC-EM
https://myos.pt/noticias/2020-06-01-programa-fisioonline
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DESPESAS  2020,  DIVIDIDAS  POR  ÁREA  DE  ATIVIDADE  

 
 

VALORES 

 
• Funcionamento do espaço da Sede Nacional em Lisboa para 

atendimento a sócios e doentes e para disponibilidade do espaço 
para consultas e tratamentos p/ sócios (inclui custos com renda do 
espaço da sede, custos com electricidade, água, serviço de limpeza do espaço 
e consumíveis de higiene para o seu funcionamento, custos de 
reparação/manutenção do espaço, custos com os passes de transporte das 
voluntárias e custos com o contrato de serviço de telefone fixo, telemóvel e 
internet a uso na sede) 
 

 
 
 
 

3 436,36 € 
 
 
 
 

 
• Despesas com custos de funcionamento interno da associação 

(inclui custos de deslocações para reuniões de trabalho, custos de deslocações 
para representação da Myos em reuniões com organismos oficiais, custos com 
prestação de serviços do Técnico Oficial de Contas e despesas notariais e 
bancárias) 
 

 
 
 

1 005,35 € 
 
 
 

 
• Despesas de comunicação com sócios e doentes (inclui custos com 

compra de material de escritório, impressões diversas e envio de correio para 
sócios ou doentes no âmbito do funcionamento normal da associação) 
 

 
 

828,76 € 
 
 

 
• Site Institucional (inclui custos anuais com renovação de domínio, certificado 

SSL e alojamento em servidor) 
 

 
 

98,71 € 
 
 

 
• Quotizações anuais de integração da Myos na EUPATI PORTUGAL 

e na CLIP - Recursos e Desenvolvimento 
 

 
 

75,00 € 
 
 

 
 
 
 

Considerações Finais 

Em 2020, tal como é demonstrado neste relatório de atividades, devido a todas as restrições 
relacionadas com a pandemia COVID-19, houve um grande decréscimo nas atividades 
promovidas e realizadas pela Myos, tendo a sua atividade externa se baseado na participação 
em encontros e reuniões promovidos digitalmente com entidades públicas, com instituições de 
saúde e associações. 

Ao mesmo tempo, como é realçado neste relatório, a aposta da Myos durante o ano foi o 
reforço do apoio telefónico e via eletrónica aos sócios e a doentes (não-sócios), de modo a 
manter a proximidade com os mesmos e a promover o esclarecimento de dúvidas e o apoio 
em diversos níveis. 
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MYOS

2020 2019

ATIVO

Ativo não corrente:

Ativo corrente:

Caixa e depósitos bancários 37 195,81 33 895,46

37 195,81 33 895,46

                   Total do Ativo 37 195,81 33 895,46

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:

Resultados transitados 33 881,08 40 557,04

Resultado líquido do período 3 314,73 (6 675,96)

   Total do capital próprio 37 195,81 33 881,08

Passivo

Passivo não corrente:

Passivo corrente:

Estado e outros entes públicos 14,38

14,38

  Total do passivo 14,38

Total do Capital Próprio e do Passivo 37 195,81 33 895,46

A Gerência:________________________________

O Contabilista certificado:________________________

EXERCÍCIOS
RUBRICAS NOTAS

Montantes expressos em EURO

DEZEMBRO 2020

BALANÇO (ME)
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MYOS

2020 2019

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 8 744,53 13 648,01

Fornecimentos e serviços externos (5 354,80) (21 050,12)

Outros rendimentos 1 007,87

Outros gastos (75,00) (281,72)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 3 314,73 (6 675,96)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 3 314,73 (6 675,96)

Gasto de financiamento (líquidos)

Resultado antes de impostos 3 314,73 (6 675,96)

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 3 314,73 (6 675,96)

(,00)

A Gerência:________________________________

O Contabilista certificado:________________________

De Janeiro até Dezembro 

RUBRICAS
PERÍODOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

NOTAS

Montantes expressos em EURO
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MYOS – Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica 
 Anexo às Demonstrações Financeiras 

para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 
 

(Valores expressos em euros) 

 
 

1. Nota introdutória 
 
MYOS – Associação Nacional Contra a Fibromialgia e Síndrome de Fadiga Crónica, de ora em diante designada de 

Associação ou simplesmente pela designação MYOS, com o NIF 508 931 878 com sede sita em Avenida Santos 

Dumont, n.º67, 1º em Lisboa, tendo como principal actividade a defesa do doente e o desenvolvimento do conhecimento 

dos doentes, técnicos de saúde e do público em geral acerca da fibromialgia e da Síndrome de fadiga crónica. 

 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

a) Referencial Contabilístico 
 
Em 2020 as demonstrações financeiras, foram preparadas de acordo com o referencial do Sistema de Normalização 
Contabilística – Setor Não Lucrativo (SNC - SNL), que integra as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF), 
adaptadas pela Comissão de Normalização Contabilística (CNC) a partir das Normas Internacionais de Relato Financeiro 
(IFRS – anteriormente designadas por normas internacionais de contabilidade) emitidas pelo Internacional Accounting 
Standards Board (IASB) e adotadas pela União Europeia (EU). 
 
b) Pressuposto da continuidade 
 
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 
livros e registos contabilísticos da Associação, mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites 
em Portugal. 
 
c) Regime do acréscimo 
 
A Associação regista os seus rendimentos e gastos de acordo com o regime do acréscimo, pelo qual os rendimentos e 
ganhos são reconhecidos à medida que são gerados, independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. 
As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas 
rubricas de “Devedores e credores por acréscimos e diferimentos”. 
 
d) Eventos subsequentes 
 
Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são 
refletidos nas demonstrações financeiras. 
 
Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações 
financeiras. 
 
 
e) Derrogação das disposições do SNC 
 
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas demonstrações financeiras, quaisquer casos excecionais 
que implicassem a derrogação de qualquer disposição prevista pelo SNC. 
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3. Principais políticas contabilísticas 

As principais políticas de contabilidade aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as que abaixo se 
descrevem. Estas politicas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação em 
contrário. 
 
3.1 Moeda funcional e de apresentação 
 
As demonstrações financeiras são apresentadas em euros. O euro é a moeda funcional e de apresentação. 
 
 
3.2 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Esta rubrica inclui caixa, depósitos à ordem em bancos e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez com 
maturidades até três meses. 
 

4. Fluxos de caixa 
 

Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, os saldos de Caixa, Depósitos Bancários e Equivalentes de Caixa, apresentavam-
se como se segue: 
 

 

 

Todos os saldos de caixa e os seus equivalentes estão disponíveis para uso, sendo portanto passíveis de realizar no 
curto prazo, não existindo quaisquer penhoras ou garantias prestadas sobre estes activos. 
 

                                              

 

5. Estado e Outros Entes Públicos 

Não existem dívidas à Administração Tributária, nem à Segurança Social. 
 
 
 
6. Prestação de Serviços 

As prestações de serviços, nos exercícios de 2020 e 2019, dividem-se em quotizações recebidas e donativos recebidos: 
 

 

                                  
 

 

 

7. Custos com o Pessoal 

A Myos não tem trabalhadores dependente, sendo que a sua actividade é desenvolvida com o trabalho de voluntários e 
associados que não auferem qualquer tipo de remuneração: 

31/dez/20 31/dez/19

Caixa 425,70             446,99             

Depósito à Ordem 36 770,11        33 443,47        

Caixa e Depósitos à Ordem 37 195,81        33 890,46        

Caixa e seus Equivalentes 37 195,81        33 890,46        

31/dez/20 31/dez/19

Quotizações /Inscrições 4 890               7 720               

Donativos Recebidos 77                    372                  

Donativos Facebook 682                  1 925               

Consignação de IRS 2 852               3 475               

Consignação de IVA 244                  156                  

8 745               13 648             
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8. Fornecimentos e Serviços Externos 
 

A rubrica de Fornecimentos Externos, nos exercícios de 2020 e 2019 apresenta a seguinte repartição: 
 

                                        
 

 

 

Lisboa, 31 de Março de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________   _______________________________________  

 

 O CONTABILISTA CERTIFICADO      A DIRECÇÃO 

31/dez/20 31/dez/19

Serviços Especializados                  927               10 829   

Materiais                  257                    520   

Electricidade                  475                    489   

Água                  259                    283   

Desloc. Estadas e Transportes                  411                 3 952   

Rendas               1 053                 1 396   

Comunicação               1 307                 1 686   

Limpeza, Higiene e Conforto                  322                    799   

Outros Serviços                  344                 1 097   

5 355             21 050           
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