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Em 2021, tendo continuado a pandemia COVID-19 com todas as suas restrições e 
condicionantes, a Myos manteve encerrado o atendimento presencial e o funcionamento na 
sede nacional em Lisboa, apenas indo à sede aquando atendimento por marcação prévia. 
Nesse sentido, tendo em conta todas as restrições impostas pelas entidades de saúde 
portuguesas, a Myos não conseguiu realizar as atividades presenciais às quais se tinha 
proposto, mesmo no momento do alívio de algumas restrições, dada a condição de saúde de 
muitos dos nossos voluntários ser mais frágil. Durante todo o ano de 2021 a Myos manteve a 
sua atividade focada no meio digital, com o apoio telefónico e por e-mail, tal como a presença 
em diversos eventos e reuniões, todas elas em formato online. 

Como as despesas da Myos estão relacionadas com o número de atividades realizadas, além 
dos encargos mensais com a renda, água, luz, telefone e outros serviços, podemos referir que 
em 2021 houve um decréscimo significativo das despesas da Myos, quer seja com 
deslocações, passes de transporte de sócios, também a despesa de água e luz, por se 
manter a sede fechada, havendo só um aumento nas despesas com o telefone, dado o 
mesmo ter sido reencaminhado da sede, para o telemóvel da Myos. Em relação às receitas de 
2021, salientamos a continuação da diminuição do pagamento das quotas dos sócios da 
Myos, possivelmente, pela não realização de atividades presenciais e/ou online que 
mantivesse os sócios mais cativados, tal como acreditamos que dadas outras condicionantes 
da vida dos nossos sócios relacionados com os momentos conturbados que se viveram 
durante a pandemia. 

A Myos manteve o foco no apoio telefónico e por e-mail para o esclarecimento de dúvidas, 
sugerir médicos especializados no acompanhamento das duas doenças, entre o apoio para 
outros temas que foram preocupando os nossos sócios e seus familiares ao longo do ano de 
2021, mantendo também ativas a página de Facebook e o site, como veículos de informação 
contínua e atualizada para todos aqueles que precisavam de informação e apoio.  

 

 
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 - 
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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 Sessão de comemoração do Dia Mundial da Saúde, promovida pelo 
Ministério da Saúde que decorreu no dia 7 de Abril; 

− Participação na Cerimónia de Formalização da Criação da Rede Portuguesa de 
Envelhecimento Saudável e Ativo – RePeNsA e apresentação da proposta de Ação 
2021-2030” que decorreu no dia 12 de Julho. 

– 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 24 de Março. 

 

Representação em eventos de carácter técnico-científico 

– Participação na Sessão Pública de Esclarecimento sobre as Vacinas Covid-19, 
promovida pela EMA (Agência Europeia de Medicamentos) com o apoio do Infarmed, no 
dia 8 de Janeiro; 

– Participação no Webinar ''Vacinação COVID-19'', promovido pela Plataforma Saúde em 
Diálogo, a 19 Janeiro; 

− Participação na Conferência “Patient Advocates, Patients Experts, Doentes e 
Cuidadores” organizada pela APIFARMA e pela Federação Europeia da Industria 
Farmacêutica, que decorreu no dia 15 de Março; 

− Participação no Webinar “Gestão da Dor Crónica em Teletrabalho: riscos e desafios”, 
promovido pela Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que decorreu no dia 18 
de Março; 

– Participação na Conferência “Global Health Conference: Strengthening the EU role on 
Global Health” (Conferência sobre Saúde Global: Reforçar o papel da UE na Saúde Global), 
promovida no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia 2021 
(PPUE2021 - Portuguese Presidency of the Council of the EU 2021), que decorreu online, no 
dia 25 de Março; 

− Participação na Conferência Digital “Inovação em Saúde: Não deixar ninguém para 
trás”, promovida pela Apifarma e pela European Federation of Pharmaceutical Industries 
and Associations (EFPIA), que decorreu no dia 7 de Abril; 

− Participação no Webinar “Desafios da investigação em Saúde: O papel das 
Associações de Doentes”, promovido pela sessão de comemoração do Dia Mundial da 
Saúde, que decorreu no dia 7 de Abril; 
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− Participação no 2º workshop “Decidir Hoje. Participar Amanhã: As Directivas 
Antecipadas da Vontade”, promovido pelo ISBE - Instituto de Saúde Baseado na 
Evidência e pela Plataforma Saúde em Diálogo, que decorreu no dia 14 de Maio; 

− Participação na Conferência Digital “Ensaios Clínicos: Experiência & Evidência”, 
promovida pela EUPATI, no dia 20 de Maio; 

− Participação no evento Ehealth Summit, que decorreu online, nos dias 1 e 2 de Junho; 

− Participação na 9ª Conferência “Sustentabilidade em Saúde”, promovido pela Abbvie e 
pelo Diário de Notícias, que decorreu no Museu do Oriente, no dia 15 de Junho; 

− Participação no Webinar sobre Dor Crónica “Experimente andar com os meus pés”, 
promovido pela Liga Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que decorreu no dia 23 
de Junho; 

− Participação na Conferência “O Plano para o Voluntariado Europeu até 2030: Um 
contributo para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais”, organizado 
pela Confederação Portuguesa do Voluntariado, que decorreu no dia 29 de Junho; 

– Participação no 3º Webinar “Pandemia - Efeitos secundários da Comunicação”, 
promovido pelo ISBS - Instituto de Saúde Baseado na Evidência e pela Plataforma Saúde 
em Diálogo, que decorreu no dia 9 de Julho; 

– Participação na Seminário Cidadania Acontece, promovido pela Confederação 
Portuguesa do Voluntariado, que decorreu no dia 21 de Julho; 

− Participação no 4º WEBINAR “Ética no acesso a cuidados de saúde: desafios pós-
pandemia”, promovido pelo ISBS - Instituto de Saúde Baseado na Evidência e pela 
Plataforma Saúde em Diálogo, que decorreu no dia 16 de Setembro; 

− Participação no Webinar “O essencial sobre OSTEOARTROSE”, promovido pela Liga 
Portuguesa contra as Doenças Reumáticas, que decorreu no dia 23 de Setembro; 

– Participação na Palestra sobre a Comemoração do Dia Nacional de Luta Contra a Dor, 
promovido pela SIP (Social Impact of Pain), que decorreu no dia 16 de Outubro; 

− Participação na Conferência “Recuperar a Saúde já”, promovida pela Convenção 
Nacional de Saúde, que decorreu no dia 26 de Outubro; 

− Participação no evento ‘’Direito à Saúde: Uma Responsabilidade Partilhada. Um 
compromisso de Todos”, promovido pela Plataforma Saúde em Diálogo, que decorreu no 
dia 27 de Outubro; 

– Participação no 24º Fórum de Apoio ao Doente Reumático “Novos Horizontes: 
Transformação Digital na Saúde e no Trabalho”, promovido pela Liga Portuguesa contra 
as Doenças Reumáticas, que decorreu na Ordem dos Médicos, em Lisboa, no dia 13 de 
Novembro; 
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– Participação na XII Conferência Anual “O que a pandemia nos ensinou? O que temos a 
melhorar e a mudar”, promovido pelo Health Cluster Portugal, que decorreu no dia 24 de 
Novembro. 

 

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

– A Myos, na Assembleia Geral Anual, manteve-se como membro da Direção da ENFA - 
European Network of Fibromyalgia Associations, para o biénio 2021-2022, 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; 

– Foram mantidos os 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) 

– Participação na Palestra “Voluntariado em Tempo de Pandemia”, promovida pela 
Confederação Portuguesa do Voluntariado, que decorreu no dia 21 de Janeiro; 

– Participação na Palestra “Voluntariado em Contexto Social”, promovida pela 
Confederação Portuguesa do Voluntariado, que decorreu no dia 21 de Fevereiro; 

– Participação no Webinar “A Economia Circular aplicada ao Voluntariado”, promovida 
pela Confederação Portuguesa do Voluntariado, que decorreu no dia 26 de Maio; 

– Participação na Palestra sobre Mediação de Conflitos, promovido pela Entidade 
Reguladora de Saúde, que decorreu no dia 19 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 no Encontro Anual GSK / ViiV Health Care destinado a associações de 
doentes que este ano foi subordinado ao tema “Acesso à Inovação em Portugal: 
Contributo e Envolvimento das Associações de Doentes”, que decorreu no dia 3 de 
Dezembro. 

 



Associação Nacional Contra a Fibromialgia 
e Síndrome de Fadiga Crónica 

 

Participação em Iniciativas de caráter associativo 

– A Myos colaborou com o Projeto Mova (Movimento Doentes pela Vacinação), cuja 
missão é o apelo para que se estenda gratuitidade da Vacina pneumocócica para quem se 
encontra mais frágil, seja pela idade, pelas patologias de que padece ou por circunstâncias 
que levem a dependências ou situações de exclusão social; 

– A Myos, em nome do presidente Ricardo Fonseca, foi membro do júri do Prémio Edgar 
Stene 2022, este ano sob o tema “De que forma o tratamento e gestão da minha doença 
reumática ou músculo-esquelética, influencia a minha esperança no futuro”, promovido 
pela EULAR; 

– A Myos, em nome do presidente Ricardo Fonseca, participou na criação de um livro, através 
do seu testemunho no Capítulo "Testemunhos de Voz", que está a ser desenvolvido pela 
Academia para a Capacitação das Associações de Doentes (ACAD), da responsabilidade 
da ENSP-NOVA; 

– A Myos esteve presente no Think Tank “Dados em Saúde dos Cidadãos e para os 
Cidadãos”, promovido pela Academia das Associações de Doentes (ACAD), que decorreu no 
dia 30 de Junho, tendo subscrito um documento de consenso entre associações, 
manifestando a vontade de continuar a apoiar os doentes através de diversas iniciativas junto 
das entidades governamentais. 

 

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 e Enfermagem. 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 recebeu 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. Em 
2021 apenas foi organizada pela faculdade a visita de um grupo de estudantes à sede da 
Myos. 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; 

– 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 3ª 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 
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participaram sócios da Myos. Após a conclusão da 3ª 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; 

– A Myos apoiou o projecto do e-book "desCOMplicar A FIBROMIALGIA" que foi 
desenvolvido, no âmbito da unidade curricular de Educação Clínica VI, do 4º ano da 
Licenciatura em Fisioterapia da Escola Superior de Saúde, do Instituto Politécnico de Setúbal 
(ESS-IPS), pela estudante Mariana Conde Vilhena com o apoio da Prof.ª Dra. Carmen Caeiro 
(Professora Adjunta da Licenciatura e Mestrado em Fisioterapia da ESS-IPS). 

 

Atividades para apoio a doentes 
 

Atendimento e atividades para sócios e doentes 

– A Myos manteve durante o ano o apoio online e telefónico a doentes e seus familiares, 
atendimento esse assegurado pela voluntária Maria Carolina Lopes. Dada a continua 
instabilidade da situação pandémica da Covid-19, a associação optou por manter durante o 
ano de 2021 o seu funcionamento em teletrabalho, não tendo recomeçado o atendimento 
presencial na sede da associação em Lisboa. Com o processo de reencaminhamento, que 
está ativo desde 2020, das chamadas telefónicas do telefone fixo da sede para o telemóvel da 
Myos houve a possibilidade de manter sempre funcional o apoio telefónico a sócios e doentes 
não-sócios durante o horário habitual de atendimento (2ªs, 4ªs e 6ªs-feiras, das 14h e 18h). 
Com o funcionamento da Myos em teletrabalho, o apoio telefónico tornou-se um importante 
veículo de ligação da Myos com os seus sócios e doentes que apoia; 

– No espaço da sede nacional em Lisboa, mantiveram-se em funcionamento durante todo o 
ano os tratamentos de Massagem Terapêutica com a terapeuta Carla Fernandes e a partir 
de Junho recomeçaram as consultas de Psicologia Cognitivo-Comportamental com a 
Prof.ª. Dra. Rita Canaipa, consultas e terapias apenas disponíveis para os sócios; 

– Em Dezembro foi criado um íman para a Myos com uma mensagem de incentivo e foram 
enviados exemplares para todos os associados. 

 

Ações de Carácter Informativo 

– Criação de novo Folheto Informativo sobre Fibromialgia e Síndrome de Fadiga 
Crónica / Encefalomielite Miálgica: foram reformulados os conteúdos do folheto informativo 
tríptico da Myos, que contém as informações gerais sobre estas duas doenças e sobre a 
associação e seus contactos. Foi elaborado o design do novo folheto e foram impressos 
exemplares em gráfica. 
Link para consulta do folheto no site da Myos:  
https://myos.pt/wp-content/uploads/2022/05/Folheto-Informativo-Myos-2021.pdf?portfolioCats=120 

https://myos.pt/wp-content/uploads/2022/05/Folheto-Informativo-Myos-2021.pdf?portfolioCats=120
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– Partilha de informações com os sócios: durante o ano, foram enviados periodicamente  
e-mails com informações relacionadas com a associação, doenças, palestras/eventos da 
Myos e de instituições parceiras que poderiam ser pertinentes para os nossos sócios, para 
além do encaminhamento de questionários para estudos/investigações que solicitavam o 
apoio e participação dos sócios. 

 

Núcleo Regional de Setúbal 

– A 25 de Setembro de 2021 foi inaugurado o Núcleo de Setúbal da Associação Myos com 
coordenação de Patrícia Falcão e Ana Mafalda do Carmo; 

– Para informar os doentes e a restante comunidade do distrito de Setúbal foi organizada 
uma primeira Sessão Informativa que teve lugar no dia 25 de Setembro no Auditório 
Bocage em Setúbal, com o apoio da Junta de Freguesia de São Sebastião. Contou-se 
com a presença de instituições como a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de 
Setúbal, representada pela Prof.ª Dra. Carmen Caeiro, a Unidade Multidisciplinar de 
Terapêutica da Dor do Hospital de São Bernardo do Centro Hospitalar de Setúbal, 
representada pelo Dr. Jorge Cortez e por último mas não menos importante pela presença 
fundamental de dois elementos pertencentes à sede da associação Inês Lopes e Maria 
Carolina Lopes. O evento contou com palestras da Prof.ª Dra. Carmen Caeiro, do Dr. Jorge 
Cortez e de Inês Lopes. Patrícia Falcão fez a apresentação do projecto do novo núcleo em 
nome das coordenadoras; 

– Nos restantes meses de 2021 foram dinamizadas as seguintes atividades:  

• Palestra “A dor na primeira pessoa”, que decorreu no dia 16 de Outubro; 

• Aula de Pilates Clínico, que decorreu no dia 30 de Outubro;  

• Aula de Terapia do Riso, que decorreu no dia 13 de Novembro; 

• Por último, foi ainda organizado um Workshop sobre Saúde e Bem-Estar que não se 
chegou a realizar devido á situação da pandemia, tendo ficado adiado para 2022.  

Todos estes eventos foram desenvolvidos num auditório cedido pela Junta de Freguesia de 
São Sebastião, tendo sido dinamizados por voluntários; 

– O Núcleo de Setúbal manteve o apoio telefónico e, pontualmente, presencial a doentes e 
seus familiares três vezes por semana, atendimento esse assegurado por voluntários. 
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Considerações Finais 

Em 2021, devido a todas as condicionantes impostas pela pandemia COVID-19, a Myos teve 
que se adaptar a novas realidades e a transformar a forma como cuidava e apoiava todos 
aqueles que precisavam da sua ajuda, apostando no apoio telefónico e por e-mail, mantendo 
a sua participação ativa em atividades digitais de aprendizagem e partilha de conhecimento, 
fortalecendo os laços com os sócios e com os seus parceiros. 

A Myos manteve-se sempre ativa durante em ano de 2021, conseguindo angariar novos 
sócios, apesar de sócios mais antigos não terem continuado a pagar as quotas e terem sido 
realizados todos os esforços, no sentido de compreender a situação dos mesmos e ver de 
que forma a Myos poderia ajudar. Também foi convidada a participar em mais movimentos de 
apoio a todos aqueles que precisam do seu apoio, em várias áreas da sua Vida 
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MYOS

2021 2020
ATIVO

Ativo não corrente:

Ativo corrente:
Caixa e depósitos bancários 41 705,60 37 195,81

41 705,60 37 195,81

                   Total do Ativo 41 705,60 37 195,81

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital próprio:
Resultados transitados 37 195,81 33 881,08
Resultado líquido do período 4 509,79 3 314,73

   Total do capital próprio 41 705,60 37 195,81

Passivo

Passivo não corrente:

Passivo corrente:

  Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo 41 705,60 37 195,81

A Direcção:________________________________

O Contabilista certificado:________________________

EXERCÍCIOSRUBRICAS NOTAS

Montantes expressos em EURO

DEZEMBRO 2021
BALANÇO INDIVIDUAL

Assinado por: NUNO RICARDO LEAL LOPES

Num. de Identificação: 10541500
Data: 2022.07.13 22:34:40+01'00'
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2021 2020

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados 10 945,65 8 744,53
Fornecimentos e serviços externos (6 099,36) (5 354,80)
Outros gastos (336,50) (75,00)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4 509,79 3 314,73

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 4 509,79 3 314,73

Gasto de financiamento (líquidos)

Resultado antes de impostos 4 509,79 3 314,73

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 4 509,79 3 314,73

A Direcção:________________________________

O Contabilista certificado:________________________

De Janeiro até Dezembro 

RUBRICAS PERÍODOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

NOTAS

Montantes expressos em EURO

Assinado por: NUNO RICARDO LEAL LOPES

Num. de Identificação: 10541500
Data: 2022.07.13 22:30:30+01'00'
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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 2021 
 

(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 2021 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 2021 e 2020, 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 2021 e 2020, 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/21 31/dez/20
Caixa 163,21             425,70             
Depósito à Ordem 41 542,39        36 770,11        
Caixa e Depósitos à Ordem 41 705,60        37 195,81        

Caixa e seus Equivalentes 41 705,60        37 195,81        

31/dez/21 31/dez/20

Quotizações /Inscrições 6 155               4 955               
Donativos Recebidos 207                  12                    
Donativos Facebook 311                  682                  
Consignação de IRS 3 976               2 852               
Consignação de IVA 297                  244                  

10 946             8 745               
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8. Fornecimentos e Serviços Externos 

 

A rubrica de Fornecimentos Externos, nos exercícios de 2021 e 2020 apresenta a seguinte repartição: 
 
                                        

 
 
 
Lisboa, 31 de Maio de 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________   _______________________________________  
 
 O CONTABILISTA CERTIFICADO      A DIRECÇÃO 

31/dez/21 31/dez/20

Serviços Especializados               1 257                    927   
Materiais                  249                    257   
Electricidade                  408                    475   
Água                  273                    259   
Desloc. Estadas e Transportes                  301                    411   
Rendas               1 406                 1 053   
Comunicação               1 483                 1 307   
Limpeza, Higiene e Conforto                    87                    322   
Outros Serviços                  636                    344   

6 099             5 355             

Assinado por: NUNO RICARDO LEAL LOPES

Num. de Identificação: 10541500
Data: 2022.07.13 22:24:06+01'00'
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