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1. Introdução  
 
 

A associação continua na sua missão de apoiar e orientar os sócios que a 

procuram, desde a prescrição à aquisição de produtos de apoio, informação sobre 

acesso a créditos bonificados para aquisição de habitação permanente, 

requerimentos diversos para a segurança social, entre outros. A UDF veicula 

igualmente pelas redes sociais e em parceria com o deficiente-forum informação 

relevante e actual no âmbito dos seus objectivos e para os destinatários, para 

qual foi criada. Continuamos igualmente ajudar muitas pessoas que não sendo 

sócias nos procuram com variadíssimas questões. 

É com brio, sentido de responsabilidade e isenção que as contas da UDF foram 

desde a sua criação e até ao presente elaboradas com rigor e transparência, sendo 

que o garante da nossa sobrevivência provêm de pequenos donativos e das quotas 

dos associados. 
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2. Demonstração de Receitas e Despesas 
 
2.1. Receitas 

Descrição € 

Quotas/Joias    102,00 

Donativos   1500,00 

 
2.2. Despesas 

Descrição € 

Comissões bancárias 17,68 

Comunicações(Correio,Registos)  75,61 

Material Escritório – Bens duradouros 928,50 

Material Escritório – Consumíveis 82,18 

Domínio UDF/DF  Plano alojamento site UDF e outros 103,32 

Estorno(devolução Totalmobility) 120,00 

 
Adquiriu-se este ano por necessidade imperiosa um Computador Fixo de trabalho, 
para a UDF, passando já também a fazer parte integrante do inventário desta 
associação. 
 
3. Anexo com conta-corrente e extracto bancário final ano 2020 
 
4. Balanço Final 
 

Despesa Receita Saldo 

1 327,29 3 867,08 
Saldo de 2019               2265,08  
Receita de 2020            1602,00 

2 539.79 

 
5. Outras informações relevantes  
 
Não existem dívidas de impostos ao Estado em atraso por regularizar.  

Não existem dívidas em atraso á Segurança Social, por regularizar. 

O modelo 22 do IRC do ano 2019, foi entregue no tempo regular, do que se anexa 

comprovativo. 

A Direcção 

__________________________________ 

(Presidente) 

__________________________________ 

(Tesoureiro) 

__________________________________ 

(Secretário) 
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