RELATÓRIO DE GESTÃO

De acordo com as exigências legais e estatuárias, apresenta a Direcção Nacional do Partido
pelos Animais e pela Natureza, o seguinte relatório de gestão, referente ao exercício de 2011.

I – ENQUADRAMENTO ECONOMICO

O ano de 2011 foi marcado pelo pedido de ajuda externa de Portugal ao FMI, por não haver
mais capacidade por parte do nosso país para satisfazer os seus compromissos financeiros,
nomeadamente o pagamento de salários à Administração Pública.
O número de empresas que pediram falência aumentou e a taxa de desemprego também.
2011 foi ainda marcado pelo aumento das exportações.
No final de 2011 o Partido pelos Animais e pela Natureza (PAN), contava com quatrocentos e
setenta e dois (472) filiados, cento e trinta e nove (139) dos quais ainda não tinham pago a
quota, o valor da quotização anual cobrado é de Vinte euros (20€) mais (+) Cinco euros (5€) pela
emissão do cartão de filiado.
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II – ANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA

O PAN foi oficializado em Janeiro de 2011, sendo este o ano o primeiro (1.º) da sua atividade. As
receitas até Agosto de 2011 (altura em que passou a beneficiar da subvenção estatal) foram
constituídas por filiações e donativos.
Foi com estas receitas que o PAN, concorreu à eleições legislativas de Junho de 2011, tendo
havido durante a campanha eleitoral recolha de donativos.
O valor que o PAN transferiu para financiar a campanha eleitoral para a Assembleia da
República foi de seis mil e cem euros (6.100€). Conseguiu assim cerca de Cinquenta e oito mil
(58.000) votos e a respectiva subvenção estatal.
Perante estes resultados o próximo passo do PAN foi concorrer às eleições legislativas regionais
da Madeira. O valor transferido para financiar esta campanha foi de dez mil cento e cinquenta
euros (10.150€). O resultado alcançado foi a eleição de um deputado para a Assembleia
Legislativa Regional da Madeira e respectiva subvenção de representação parlamentar.
Durante o ano de 2011 o PAN recebeu oitenta e sete mil trezentos e oitenta e cinco euros e
cinquenta e oito cêntimos (87.385,58€) de subvenção estatal proveniente da Assembleia da
República e vinte e dois mil seiscentos e noventa e sete euros e dez cêntimos (22.697,10€) de
subvenção de representação parlamentar proveniente da Assembleia Legislativa Regional da
Madeira.
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Em relação às quotizações dos filiados no final de 2011 está um valor de cento e setenta e cinco
euros (175,00€) por receber, e foi constituída uma perda por imparidade de três mil trezentos e
trinta euros (3.330,00€), referentes a quotizações que não foram recebidas.
No final das campanhas eleitorais a que o PAN concorreu não havia valores por regularizar.
No final de 2011 o PAN regista um passivo de sete mil seiscentos euros e sete cêntimos
(7.600,07€).

III – ANÁLISE DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL
O PAN não possui património até à data.

IV – INVESTIMENTOS
Os investimentos que o PAN realizou em 2011 foram com a aquisição de material informático
para apoio administrativo, material audiovisual e audio (câmara de filmar e fotográfica, tripé,
microfones, mesa de mistura, amplificadores), campanhas de comunicação e impressão de
folhetos e outro merchandising e aluguer de uma sala que passou a ser a sede oficial do PAN.

V – DÍVIDAS À ADMINISTRAÇÃO FISCAL E AO CENTRO REGIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL
A empresa não tem em mora qualquer dívida à Administração Fiscal, nem ao Centro Regional
de Segurança Social, nem a quaisquer outras entidades públicas.
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VI – ESTRUTURA ORGÂNICA
Em 2011 realizaram-se as primeiras eleições internas do PAN, bem como o seu primeiro
Congresso Nacional.
Foram eleitos os seguintes órgãos:


Direcção Nacional



Comissão Política Nacional



Conselho de Jurisdição Nacional



Mesa do Congresso



Conselhos Locais



Mesas das Assembleias Locais

A Direção Nacional é o órgão executivo do Partido e compete-lhe, entre outros, representar o
PAN em todo o país perante a comunidade e as autoridades nacionais, bem como tomar as
decisões e providências que se entendam por necessárias para a gestão quotidiana do Partido
segundo as orientações definidas em Congresso.
A Comissão Política Nacional é o órgão de direcção política permanente do Partido, e competelhe, entre outros, coordenar e dinamizar a intervenção política do Partido e acompanhar a vida
política nacional e internacional, definindo as formas de actuação do Partido segundo a
estratégia aprovada em Congresso.
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Compete ao Conselho de Jurisdição Nacional apreciar a legalidade de actuação de todos os
órgãos do PAN.
O Congresso é o órgão supremo do Partido e compete-lhe, entre outros, definir as bases de
acção política do Partido e aprovar os Estatutos e Programa Político, bem como quaisquer
eventuais alterações a estes documentos.
A Assembleia Local é constituída por todos os membros do PAN inscritos num determinado
concelho e, entre outros, compete-lhe deliberar sobre qualquer assunto de interesse para a
actividade do Partido no seu âmbito geográfico.
Compete ao Conselho Local, entre outros, coordenar e dinamizar a intervenção do Partido no
seu âmbito geográfico, bem como representar o PAN junto da comunidade e das autoridades
locais.
VII – RECURSOS HUMANOS
No final de 2011 o PAN contratou uma secretária de administração, para prestar apoio nas
seguintes áreas:
- Administrativo e arquivo, organização de eventos, gestão das inscrições dos filiados, contactos
com entidades nacionais e internacionais e apoio aos órgãos oficiais do PAN, Direcção Nacional
e Comissão Política Nacional.

VIII – EVOLUÇÃO PREVISIVEL DA ACTIVIDADE
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No ano de 2012 é intenção da Direcção Nacional do PAN propôr à CPN a redução da quota de
filiado para 5€ anuais com o objectivo de angariar mais filiados e devido à difícil situação
económica que os portugueses atravessam.
É também intenção do PAN concorrer às próximas eleições regionais dos açores, com o
objectivo de eleger pelo menos um deputado parlamentar.
Pretendemos ainda capitalizar os Conselhos Locais com uma verba mensal, para que possam
começar a desenvolver a sua atividade local.

IX – Resultados obtidos no período de 2011
No ano de 2011 os resultados obtidos pelo Partido pelos Animais e pela Natureza são os
seguintes:
Conta

Descritivo

Valor
82.135,66

81.8

Resultado Líquido

€
57.213,32

81.8 - 1

PAN Continente

€
22.697,10

81.8 - 2

PAN Madeira

€

7

2.234,06
81.8 - 5

Legislativas Madeira 2011

81.8 - 6

Legislativas AR 2011

€
-8,82 €

O Resultado liquido no montante de 82.135,66€ serão transferidos para resultados transitados.

X – AGRADECIMENTOS
A Direção Nacional do Partido pelos Animais e pela Natureza aproveita para agradecer a
colaboração prestada por todos os Colaboradores, Filiados, Instituições Bancárias, e demais
entidades que com ele se relacionaram.
Lisboa, 30 de Janeiro de 2013

Jorge Ribeiro

Tesoureiro do PAN
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