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MENSAGEM DO PRESIDENTE CHAIR’S MESSAGE 

I am delighted to present our Annual Report and  
Accounts  for  the  year  ended  31  December 
2021. 

The  British‐Portuguese  Chamber  of  Commerce 
(BPCC) has been supporting  the development of 
Portuguese  and  British  companies  in  their 
respective markets since 1911 and thus, in 2021, 
we celebrated our 110th anniversary.  

Indeed,  this  marks  an  unparalleled  history  in 
Portuguese bilateral Chambers.  

The BPCC has survived and prospered throughout 
its history, having gone  through diverse political 
periods, such as the  republic  and  the 
dictatorship,  a  revolution  and  the  two  world 
wars. 

Today  the  BPCC  has  over  350  members  and 
looking back on recent years,  it can be said  that 
its  membership  base  has  maintained  an 
appreciable  level  of  stability,  with  a  good  
capacity   to   attract   new   members   every 
year. 

But while honouring  its past,  the BPCC  is  today, 
after more than 110 years, an increasingly active 
organisation with a look to the future. 

Looking  back  at  2021,  this  was  indeed  a  very 
challenging year. Amid the second pandemic year 
and  with  the  realities  of  Brexit  sinking  in,  the 
BPCC had to continue to reinvent itself.   

The  membership  churn  rate  increased,  with 
members  being  heavily  pressured  by  the  
economic   downturn   in   2020,   which 
materialised  in  terms  of  our  membership  base 
in 2021. However, the ability to adapt ourselves  
to  changing  circumstances  was  fundamental in 
these trying times. 

In  2021,  total  revenues  increased  by  14.6%,  to 
more than 200.000 Euros. The highest in the last 
4 years. 

Tenho o prazer de apresentar o nosso  Relatório 
Anual  e  Contas  para  o  exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021. 

A Câmara de Comércio Luso‐Britânica (CCLB)  
apoia o desenvolvimento das  empresas 
portuguesas  e  britânicas  nos  seus  respetivos  
mercados  desde  1911  e  assim,  em   2021, 
celebrámos o nosso 110º aniversário. 

Esta  data  representa  um  marco  histórico,  sem  
paralelo, nas Câmaras bilaterais portuguesas. 

A CCLB sobreviveu e prosperou ao  longo de sua 
história,  passando  por  diversos  períodos 
políticos,         tais             como       a    república  e  a  
ditadura, uma revolução  e  as  duas  guerras 
mundiais.

Hoje,  a  CCLB  tem  mais  de  350  membros  e, 
olhando para os últimos anos, pode‐se dizer que  
a   sua   base   de   membros  tem    mantido  uma 
apreciável  estabilidade, com  boa  capacidade 
para atrair novos membros todos os anos. 

Mas,  ao  mesmo  tempo  em  que  honra  o  seu 
passado, a CCLB  é hoje, depois de mais de 110 
anos,  uma  organização  cada  vez  mais  ativa  e 
com olhar para o futuro. 

Olhando para 2021, este foi, realmente, um ano  
muito  desafiador.  No segundo ano de pandemia  
e  com  a   realidade  do   Brexit materializada, a 
CCLB teve que continuar a reinventar‐se. 

A taxa de rotatividade de membros aumentou, 
tendo estes sido fortemente 
pressionados pela desaceleração  económica em 
2020, materializada em 2021. No entanto,  a  
capacidade de nos adaptarmos às mudanças de 
circunstâncias foi fundamental nestes tempos 
difíceis. 

Em  2021,  as  receitas  totais  aumentaram  
14,6%,  para  mais  de  200.000  Euros.  O  maior 
valor dos últimos 4 anos. 
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Top‐line  numbers  were  highly  impacted  by  the  
development  of  two  Virtual  Business  Missions  
to   the   UK,   focussing   on   the   IT, Digital  and 
Media Sectors, which took place in  February  and  
October.  These  missions  were   funded   by  
the   Compete   2020/  Portugal  2020  and  
were  developed  in  straight  cooperation with 
AICEP London.  

In  these  trade  missions,  cumulatively,  the  BPCC  
engaged   with   15   Portuguese 
companies  to  enter  the  UK  market,  and  
involved   more   than   30   British   companies and  
20  industry‐leading  associations,  hubs  and  
incubators.   More   than   100   meetings and  leads 
were  held  and  generated  through  the  rollout  of 
these missions. 

In  2021,  BPCC  continued  to  organise  a  large 
number  of  events  and  activities, which  are most  
valued   by   our  members  and  range   from  
networking   cocktails,   brainstorming  lunches,  
webinars,  debates,  training  sessions,  and 
many others. Such  initiatives are promoted across 
the country, focusing on  the  Algarve,  Lisbon  and  
Porto  regions  and  enable  us  to  address  the 
expectations  of  our  members  and  ensure  their 
sustained engagement with the Chamber. 

Another  area  where  BPCC  has  been  a  long‐
standing  actor  has   been   the   promotion   of 
entrepreneurship     and        mobility     to      younger  
generations. This   has   been   achieved   by being  
an  administrator  of  the  EU‐funded  programme 
“Erasmus for Young Entrepreneurs”.  In  
2021,  the  Chamber  ignited   and   supported  
almost   twenty exchanges,  in  a  year  where  
travelling  continued to have restrictions.  

At     the    start  of   the  year,  the BPCC    became  an  
international affiliate of the British 
Chambers of  Commerce – Global Business Network 
(BCC). BCC  is the national  representative  
body  of  accredited  chambers  of  commerce  
across  the    United    Kingdom  of  Great  Britain  
and  Northern  Ireland. 

Estes  números  foram  muito  impactados  pelo  
desenvolvimento  de  duas  Missões  Empresariais 
Virtuais  ao  Reino  Unido,  com foco nos setores de 
TI, Digital e Media, que ocorreram  em  fevereiro  
e  outubro.  Estas  missões   foram   financiadas  
pelo Compete 2020/ Portugal 2020, desenvolvidas  
em  estreita cooperação com a AICEP Londres. 

Nestas missões, cumulativamente, a CCLB envolveu 
15 empresas portuguesas na abordagem 
comercial ao mercado do Reino Unido, mais de 30 
empresas  britânicas  e  20  redes,  hubs  e  
incubadoras  líderes  do  setor  do   Reino   Unido.  
Mais  de  100  reuniões  e leads  foram  realizados e 
geradas  ao  longo  da  implementação  dessas 
missões. 

Em  2021,  a  CCLB  continuou  a  organizar  um 
número  alargado  de  eventos  e  atividades,  muito 
valorizadas pelos nossos  membros ‐ 
cocktails de networking, almoços de brainstorming
,webinars, debates,  ações de formação e 
muitos outros.  Estas  iniciativas  são  promovidas  
em  todo  o  país,  com  foco  nas   regiões   do  
Algarve,   Lisboa  e Porto,  permitindo  responder  
às  expectativas  dos  membros  e  assegurar  o  seu  
envolvimento sustentado com a Câmara. 

Outra  área  em  que  a  CCLB  tem  sido  um  
dinamizador,   de   longa   data,   tem   sido   a 
promoção  do  empreendedorismo  e  da  
mobilidade junto das gerações mais jovens. Tal  foi  
conseguido  por  ser  um  organismo administrador 
do  programa  financiado  pela  UE  “Erasmus  for 
Young  Entrepreneurs”.  Em  2021,  a  Câmara  
promoveu  e  apoiou  cerca  de  20  jovens,  num  ano  
em  que  as  viagens continuaram a ter restrições. 

No  início  do  ano,  a  CCLB  tornou‐se  uma  afiliada 
internacional da British Chambers of Commerce – 
Global Business Network  (BCC).  A  BCC  é  um 
organismo  representativo das  câmaras de 
comércio  credenciadas em  todo o Reino Unido da 
Grã‐Bretanha e Irlanda do Norte. 
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The  Global Business Network  is a dynamic  and  
comprehensive   international   network of  British  
Chambers  of  Commerce  and  business  groups  
located   across   the   world,  that  drive  two‐way 
commerce  and  business  between  each  location 
and the UK. 

Further  consolidation  of  the  exceptional  
relations   with   the   British   Embassy   was 
achieved  during  the  year.  My  wholehearted 
recognition  for  the  continued  support  of  Her  
Majesty’s   Ambassador   to   Portugal,  Chris 
Sainty, to the Deputy Head of Mission in  Portugal,  
Ross  Matthews,  and  to  the  Director  for 
Portugal  of  the  Department  for  International 
Trade,  João  Sebastião,  as  well  as  all  his  teams. 
Mutual  understanding,  the  promotion  of  
cooperation  and  the  pursuit  of   shared  
development   have   been paramount  ever  
since  I  had  the  pleasure  and   honour   of  
serving   as   Chair   of   the  Chamber  of 
Commerce. 

I am proud of what our Chamber has been able to 
achieve  in  2021.  The  BPCC  executive  team  have 
worked tirelessly to support our members during a 
tough year.  

I  want  to  express  my  recognition  and  
gratitude  for  the  efforts  of  all  members  of  the 
executive  team,  to  the  directors  of  the  Board  
and  to  other  members  of  the  Governing  
Bodies  who  gave  their  precious time  to  support  
and  enable  the  advances  made,  and  to  all  our  
members,  who  add daily  value  and  prestige  to  
the  British‐Portuguese   Chamber   of   Commerce  
with  their  ongoing  commitment  and  dedication  
to our institution. 

A  Global  Business  Network  é  uma  rede 
internacional  dinâmica  e  abrangente  de  Câmaras 
de  Comércio  Britânicas  e  grupos  empresariais 
localizados  em  todo  o  mundo,  que  impulsionam 
comércio e negócios bilaterais entre cada local e o 
Reino Unido. 

Uma maior consolidação das  relações excecionais 
com a Embaixada Britânica  foi alcançada durante 
o ano. O meu  sincero  reconhecimento pelo apoio 
contínuo  do  Embaixador  de  Sua  Majestade  em 
Portugal, Chris Sainty, ao Chefe Adjunto da Missão 
em  Portugal,  Ross  Matthews,  e  ao  Diretor  para 
Portugal  do  Department  for  International  Trade, 
João Sebastião, bem como a todos os membros da 
sua equipa. A compreensão mútua, a promoção da 
cooperação  e  a  busca  do  desenvolvimento 
compartilhado  têm  sido  apanágio,  desde  que 
tenho  o  prazer  e  a  honra  de  servir  a  Câmara 
enquanto seu Presidente. 

Estou orgulhoso do que conseguimos alcançar em 
2021.  A  equipe  executiva  da  CCLB  trabalhou 
incessantemente  para  apoiar  os  nossos membros 
num ano difícil. 

Quero expressar o meu reconhecimento e gratidão 
pelo  esforço  de  todos  os  membros  da  equipa 
executiva,  aos  administradores  do  Conselho 
Diretivo  e  demais  membros  dos  Órgãos  Sociais, 
que cederam o  seu precioso  tempo para apoiar e 
viabilizar  os  avanços  alcançados,  e  a  todos  os 
nossos membros, que diariamente agregam valor e 
prestígio  à  Câmara  de  Comércio  Luso‐Britânica 
com o seu contínuo empenho e dedicação à nossa 
instituição. 
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One might have been forgiven for presuming that the 
restrictions imposed by the Covid-19 pandemic might 
have stymied our ability to serve our membership 
with our usual array of events and activities, yet our 
summary of events for 2021 shows that we were still 
able to offer 62 initiatives throughout the year – that 
is an average of more than one per week. Once again, 
the diversity of our events is the hallmark of our 
Chamber. Years of experience have taught us how to 
cater for the range of expectations from all members, 
whether they be large or small; be it social, cultural, 
networking, or informative; in the English or 
Portuguese language; and in all regions of the 
country. 

Circumstances dictated that many of our events were 
delivered online and the vast majority of our 
Members adapted readily to this mode of 
communication, soon realising face-to-face 
encounters do not necessarily imply in-person 
meetings.  Although the full benefits of human 
interaction are irreplaceable, the cost savings of not 
having to travel were often appreciated and time-
management benefits soon became apparent. 

Unsurprisingly, as a British (-Portuguese) Chamber of 
Commerce, the topic of Brexit featured prominently 
as a theme for many of our webinars and workshops 
with a series of sectorial sessions focussing on new 
bureaucratic and logistical requirements for the 
import and export of specific products between our 
two countries. 

Maintaining a similar number of Members was 
evidence of the increased demand for Chamber 
services as companies value expert advice from 
within our qualified network on how to cope (and 
thrive) with the kind of challenging business 
conditions they had never previously envisaged. 

For several years now we have been a conscientious 
administrator of the EU funded Erasmus for Young 
Entrepreneurs programme which aims to promote 
entrepreneurialism and mobility throughout Europe 
by matching aspiring New Entrepreneurs with 
experienced Hosts which generously provide 
mentoring support to improve the readiness 
capabilities of the grateful novice. Although travel 
restrictions severely hampered some exchanges 
taking place, Portugal continued to be an enticing 
magnet for the most tenacious NE’s and the BPCC was 
able to buck the trend by overcoming obstacles and 
supporting approximately 20 exchanges during the 
year.  One of the most popular sectors for foreign 
entrepreneurs coming to Portugal has been 

Poder-se-ia presumir que as restrições impostas pela 
pandemia de Covid-19 impediriam a nossa 
capacidade de dar resposta aos nossos membros com 
o nosso habitual leque de eventos e atividades, no
entanto, o nosso resumo dos eventos para o ano de
2021 mostra que ainda conseguimos oferecer 62
iniciativas ao longo do ano – ou seja, uma média de
mais de uma por semana. Mais uma vez, a
diversidade dos nossos eventos é a marca distintiva
da nossa Câmara. Anos de experiência ensinaram-nos
como atender às expectativas de todos os membros,
sejam eles grandes ou pequenos; seja social, cultural,
de networking ou informativo; quer na língua inglesa,
quer na portuguesa; e em todas as regiões do país.

As circunstâncias determinaram que muitos dos 
nossos eventos passassem a ser em formato online e 
a grande maioria dos nossos membros foi capaz de se 
adaptar prontamente a este modo de comunicação, 
cedo se apercebendo que os encontros presenciais 
não implicam necessariamente reuniões físicas. 
Embora os benefícios totais de interação humana 
sejam insubstituíveis, as economias de custo de não 
ter de viajar foram, por vezes, apreciadas e os 
benefícios da gestão do tempo depressa se tornaram 
evidentes. 

Como seria expectável, sendo uma Câmara de 
Comércio Britânica (-Portuguesa), o tópico do Brexit 
foi um dos temas-alvo de maior destaque nos nossos 
webinars e workshops, com uma série de sessões 
setoriais focadas nos novos requisitos burocráticos e 
logísticos para a importação e exportação de 
produtos específicos entre os nossos dois países. 

A manutenção de um número semelhante de 
Membros serve como evidência do aumento da 
procura de serviços da Câmara, devido à valorização 
que as empresas dão ao aconselhamento 
especializado da nossa rede qualificada sobre como 
lidar (e prosperar) com o tipo de condições comerciais 
desafiantes que nunca haviam imaginado. 

Há vários anos que somos administradores 
conscienciosos do programa Erasmus para Jovens 
Empreendedores, financiado pela UE, que visa 
promover o empreendedorismo e a mobilidade em 
toda a Europa, ao juntar aspirantes a Novos 
Empreendedores com Anfitriões experientes que 
generosamente fornecem apoio e orientação para 
melhorar as capacidades do aspirante. Embora as 
restrições de viagens tenham dificultado muito a 
realização de alguns intercâmbios, Portugal 
continuou a ser um íman aliciante para os NE’s mais 
tenazes e a BPCC conseguiu contrariar a tendência, 
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architecture and several of our architect Members 
have benefitted from the experience of hosting 
enthusiastic novices keen to learn from their business 
savvy mentors. A sister programme entitled EYE 
Global also provides mentoring opportunities for 
aspiring European entrepreneurs to go to destination 
locations such as Singapore, South Korea, Taiwan, 
Israel, California, New York State, Ontario, Quebec 
and British Columbia – one BPCC Member has already 
benefited from an eight-week exchange in Singapore. 

Each year our Corporate Members, together with 
other Members which have graced us with their 
generous sponsorship and support, are 
acknowledged by our Honorary President, HM 
Ambassador to Portugal, for lunch at the 
Ambassador’s official residence.  Our guest speaker 
this year was the recently appointed CEO of Galp 
Energia, Mr Andy Brown.  So impressed was he by the 
level of senior executives present at the lunch that 
Galp immediately applied to become a Corporate 
Member themselves. 

Our success at winning a project under COMPETE 202 
obliged us to organise a number of trade missions to 
and from the UK. Although the original intention was 
to take Portuguese companies to the UK for 
presential one-to-one meetings with potential British 
partners, our newly honed skill of planning virtual 
meetings enabled us to deliver a comprehensive 
agenda via video conference calls.  As testament to 
the success of our mission one Portuguese 
participant, Bring Global Services, joined the 
Chamber as an Executive Class Member.  This 
classification of membership was further boosted by 
the recruitment of W Algarve Hotel & Residences, 
illustrating the resilience of the hospitality sector 
despite the most testing of times. 

Understandably many of our usual revenue streams 
such as ticket sales to events, sponsorships and 
commissions from the sale of exhibition space at 
trade fairs suffered dramatically. However, the 
savings made by the reduction in travel and 
accommodation expenses compensated and we were 
able to achieve a fairly balanced budget by the year’s 
end. 

Against expectations (perhaps) the number of 
Members grew during the previous year (the first 
year of the pandemic), but many of our Members, 
particularly in the tourism and hospitality sectors, 
struggled and the nett loss in membership numbers 
across all regions resulted in a slight reduction over 
the two-year period.  The split for the three regions in 

superando obstáculos e apoiando cerca de 20 
intercâmbios durante o ano. Um dos setores mais 
procurados pelos empreendedores estrangeiros que 
vêm a Portugal tem sido o da arquitetura e vários dos 
nossos Membros arquitetos beneficiaram da 
experiência de acolher novatos entusiasmados e 
desejosos de aprender com os seus mentores 
experientes em negócios. Um programa semelhante, 
intitulado EYE Global, também oferece oportunidades 
de orientação para aspirantes a empreendedores 
europeus para destinos como Singapura, Coreia do 
Sul, Taiwan, Israel, Califórnia, Estado de Nova York, 
Ontário, Québec e Colúmbia Britânica – um membro 
da BPCC já beneficiou de um intercâmbio de oito 
semanas em Singapura. 

Todos os anos, os nossos Corporate Members, 
juntamente com outros Membros que nos agraciaram 
com o seu generoso patrocínio e apoio, são 
convidados pelo nosso Presidente Honorário, o 
Embaixador Britânico em Portugal, para um almoço 
na sua residência oficial. O nosso orador convidado 
este ano foi o recentemente nomeado CEO da Galp 
Energia, o Sr. Andy Brown. Este ficou tão 
impressionado com o nível dos alto executivos 
presentes no almoço, que a Galp se candidatou 
imediatamente para se tornar ela própria um 
Corporate Member. 

O nosso sucesso para promover um projeto ao abrigo 
do COMPETE 2020 obrigou-nos a organizar uma série 
de missões comerciais de e para o Reino Unido. 
Embora a intenção original fosse levar empresas 
portuguesas ao Reino Unido para reuniões individuais 
e presenciais com potenciais parceiros britânicos, a 
nossa habilidade recentemente aperfeiçoada de 
planear reuniões virtuais permitiu-nos entregar uma 
agenda abrangente através de videoconferências. 
Como prova do sucesso da nossa missão, um 
participante português, Bring Global Services, juntou-
se à Câmara como Executive Class Member. Esta 
classificação de adesão foi ainda impulsionada pelo 
recrutamento do W Algarve Hotel & Residences, 
ilustrando a resiliência do setor hoteleiro apesar 
destes tempos mais difíceis. 

Compreensivelmente, muitos dos nossos fluxos de 
receita habituais, tais como a venda de ingressos para 
eventos, patrocínios e comissões da venda de espaço 
de exposições em feiras comerciais, sofreram uma 
queda. No entanto, com a redução das despesas de 
viagem e alojamento, conseguimos atingir um 
orçamento bastante equilibrado até ao final do ano. 
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2021 were: North, +5 new Members & -10 lost 
Members; Algarve, +6 & -17; Lisbon and ROW, +23 & 
-28 giving totals of +34 & -55. Fortunately for us the
majority of the losses were from the smaller
categories of Members.

Several times during the year the indications were 
that pandemic restrictions on gatherings were being 
eased and so we started to plan presential events, 
only for our plans to be subsequently thwarted as 
more stringent restrictions were re-imposed.  
However, in between lockdowns we were able to 
hold one of our popular brainstorming think-tank 
lunches, this time on the theme of “Sustainable 
development – are we taking it seriously enough or is 
it all just blah! blah! blah!?”. The theme coincided 
nicely with COP 26 in Glasgow and the activist Greta 
Thunberg famously used almost exactly the same 
expression in her address to the conference – once 
again illustrating the topicality of the Chamber’s 
activities. 

The Hilton Vilamoura was the venue for our annual 
gala dinner in the Algarve and over 80 brave souls 
ventured out for probably their first social event of 
the year to enjoy a much-needed break from the 
isolation they had thus far had to endure. 

We took heart from those companies which took a 
positive approach to bouncing back and their 
tenacity and resilience leaves us with a confidence 
that a promising future lies ahead, though 
undoubtedly fresh challenges will present 
themselves and once again the Chamber will adapt 
its offer to give support and advice. 

Contra as expectativas (talvez), o nosso número de 
membros cresceu durante o ano anterior (o primeiro 
ano da pandemia), mas muitos dos nossos membros, 
principalmente nos setores do turismo e hotelaria, 
passaram por dificuldades, pelo que o saldo do 
número de membros em todas as regiões resultou 
numa ligeira redução ao longo do período de dois 
anos. A divisão pelas três regiões em 2021 foi: Norte, 
+5 novos membros e -10 membros perdidos; Algarve,
+6 e -17; Lisboa e ROW, +23 e -28, totalizando +34 e
-55. Felizmente para nós, a maioria das perdas
registaram-se nas menores categorias de Membros.

Várias vezes durante o ano, as indicações eram de que 
as restrições da pandemia a encontros presenciais 
seriam atenuadas e, assim, começámos a planear 
eventos presenciais, no entanto apenas serviu para 
que os nossos planos fossem posteriormente 
frustrados à medida que restrições mais rigorosas 
foram reimpostas. No entanto, entre os bloqueios, 
conseguimos realizar um dos nossos populares 
almoços de brainstorming, desta vez sobre o tema 
“Desenvolvimento sustentável – estamos a levar isto 
suficientemente a sério ou é tudo apenas blá! blá! 
blá!?”. O tema coincidiu muito bem com a COP 26 em 
Glasgow e a ativista Greta Thunberg utilizou quase 
exatamente a mesma expressão no seu discurso na 
conferência – mais uma vez ilustrando a atualidade 
das atividades da Câmara. 

O Hilton Vilamoura foi o local escolhido para o nosso 
Jantar de Gala Anual no Algarve e mais de 80 
membros corajosos aventuraram-se a participar 
provavelmente naquele que foi o seu primeiro evento 
social do ano para poderem desfrutar de uma tão 
necessária pausa do isolamento que até então 
tiveram de suportar. 

Animámo-nos com as empresas que adotaram uma 
abordagem positiva da recessão e a sua tenacidade e 
resiliência deixam-nos com a confiança de que um 
futuro promissor se avizinha, pese embora, 
indubitavelmente, novos desafios irão colocar-se, 
pelo que, e mais uma vez, a Câmara irá adaptar a sua 
oferta para dar apoio e aconselhamento. 

Chris Barton 
CEO of the British-Portuguese Chamber of Commerce 
Secretário-Geral da Câmara de Comércio Luso-Britânica 



ENTIDADE:     Câmara De Comércio Luso-Britânica NIF: 500048347
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR NATUREZAS EM:    31-12-2021
(Valores expressos em euros)

Notas 31/12/2021 31/12/2020

Vendas e serviços prestados 14 200,445 174,930

Fornecimentos e serviços externos 15 -88,132 -64,351

Gastos com o pessoal 16 -110,344 -109,175

Imparidade de dividas a receber (perdas/reversões) -1,633 -119

Subsídios à Exploração 17 2,500 5,000

Outros rendimentos e ganhos 2,972 0

Outros gastos e perdas -911 -362

Resultado antes de depreciações, gastos de financ. e impostos 4,897 5,924

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -107 0

Resultado operacional (antes de gastosde financ. e impostos) 4,790 5,924

Juros e rendimentos similares obtidos 15 0

Resultados antes de impostos 4,805 5,924

Imposto sobre o rendimento do periodo -1,312 -1,350

Resultado liquido do periodo 3,492 4,574

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONS., LDA.

A Administração O Contabilista Certificado

Rubricas
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ENTIDADE:  Câmara De Comércio Luso-Britânica NIF: 500048347

BALANÇO EM:  31-12-2021

(Valores expressos em euros)

PERÍODO PERÍODO

Notas 31/12/2021 31/12/2020

ACTIVO

Activo não Corrente

Activos tangiveis 3 1 816 0

Activos Intangiveis 4 0 0

Outros activos financeiros 7 450 450

2 266 450

Activo Corrente

Clientes 830 4 456

Estado e outros entes públicos 11 2 034 0

Adiantamentos a Fornecedores 10 55 64

Diferimentos 9 5 908 2 657

Outras contas a receber 8 1 655 788

Caixa e depositos bancários 6 215 170 199 756

225 652 207 723

Total do activo 227 918 208 173

Fundos Próprios e passivo

Fundo Associativo

Saldo de Exercícios anteriores 5 160 826 156 252

Resultado liquido do exercicio 3 492 4 574

Total dos Fundos próprios e do passivo 164 318 160 826

PASSIVO

Passivo corrente 

Fornecedores 10 7 433 2 993

Adiantamentos de Clientes 12 3 975 1 947

Estado e Outros Entes Publicos 11 4 706 6 025

Financiamentos obtidos 12 165 142

Acréscimos e Diferimentos 9 180 6 590

Outras contas a pagar 13 47 141 29 650

Total do Passivo 63 600 47 347

Total dos Fundos próprios e do passivo 227 918 208 173

© PRIMAVERA BSS / Licença de: TAXLIBRIS, CONTABILIDADE E CONS., LDA.

A Administração

Rubricas
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ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

Em 31 de Dezembro de 2021 
(Valores expressos em Euros) 

1. ATIVIDADE E PRINCÍPIOS CONTABILÍSTICOS

(a) Atividade

A Câmara de Comércio Luso-Britânica, também designada abreviadamente por C.C.L.B., é uma 
associação de direito privado sem fins lucrativos. 

A C.C.L.B. tem a sua sede social em Oeiras, na Rua Sacadura Cabral, Nº65, Piso 0, Loja 6, 
1495-703 Cruz Quebrada - Dafundo, freguesia de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada – 
Dafundo. 

A C.C.L.B. tem por fim a promoção do comércio entre a Grã-Bretanha e Portugal, e vice-versa. 

(b) Princípios Contabilísticos

As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as Normas de 
Contabilidade e de Relato Financeiro (NCRF) que compõem o Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC). 

2. CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

Os critérios valorimétricos adotados são os seguintes: 

a) Imobilizações Corpóreas

Estão valorizadas ao custo de aquisição. As taxas de amortização estão definidas tendo em vista 
amortizar totalmente os bens até fim da sua vida útil esperada. 

b) Diferimentos
Esta rubrica reflete as transações e outros acontecimentos relativamente aos quais não é
adequado o seu integral reconhecimento nos resultados do período em que ocorrem, mas que
devam ser reconhecidos nos resultados de outros períodos.

c) Acréscimos
Nesta conta são registadas estimativas de custos, cuja faturação ocorrerá em exercícios futuros.

d) Vendas e Serviços Prestados
A conta de vendas e serviços prestados inclui os proveitos gerados com quotizações e joias de
entidades associadas, eventos (publicidade), serviços de traduções, receitas provenientes de
feiras e transações.

Report & Accounts 2021 | Relatório & Contas 2021

c.oliveira
PTeixeira-Initial

c.oliveira
Rui Almeida-Initials



3. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas que 
compõem os ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o 
seguinte: 

2 021 
Equipam. De 
transporte 

Equipam. 
Administrativo Outros AFT Total 

Ativos 

Saldo inicial 33 064 34 954 4 689 72 707 
Aquisições 1 922 1 922 
Alienações 

Saldo final 33 064 36 876 4 689 74 629 
Amortizações 

Saldo inicial 33 064 34 954 4 689 72 707 
Amortizações do exercício 107 107 
Alienações 

Saldo final 33 064 35 061 4 689 72 814 
Ativos líquidos 0 1 816 0 1 816 

4. ATIVOS INTANGÍVEIS

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o movimento ocorrido nas rubricas que 
compõem os ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas, foi o 
seguinte: 

2021 Programas de Computador Total 
Saldo inicial 12 390 12 390 
Aquisições 0 0 
Alienações 0 0 

Saldo final 12 390 12 390 

Saldo inicial 12 390 12 390 
Amortizações do exercício 0 0 
Alienações 0 0 

Saldo final 12 390 12 390 
Ativos líquidos 0 0 
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5. FUNDO ASSOCIATIVO

O Fundo associativo corresponde ao valor acumulado dos resultados do exercício e dos 
exercícios transatos. 

O saldo de exercícios anteriores resulta do saldo transitado do exercício de 2020, ao qual foi 
adicionado o resultado líquido do exercício de 2020, como segue: 

Saldo em 31.12.2020 RL em 31.12.2020 Saldo em 31.12.21 

     156 252      4 574   160 826 

6. CAIXA E DEPÓSITOS BANCÁRIOS

O valor desta rubrica subdivide-se da seguinte forma: 

Caixa e depósitos bancários 2020 2021 
Caixa Fixo 107 39 
Caixa Libras 236 250 
Millennium BCP 152 713 214 880 
Bankinter 46 700 

Total 199 756 215 170 

7. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS

Esta rubrica é representada pela caução referente ao imóvel arrendado, como segue: 

Outros ativos financeiros 2020 2021 
Caução imóvel - Fração O, L6 450 450 

Total 450 450 

8. OUTRAS CONTAS A RECEBER

Nesta conta, existe um adiantamento ao pessoal, a ser regularizado em 2022 e um 
adiantamento a uma prestadora de serviços para pagamento de despesas em nome da 
Câmara: 

Outras contas a receber 2020 2021 
Adiantamento ao Pessoal 0 1 455 
Outros credores 788 200 

Total 788 1 655 
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9. ACRÉSCIMO E DIFERIMENTOS

Diferimento de gastos relativo a faturas de seguro e renda de janeiro 2022: 

Gastos a reconhecer 2020 2021 
Gastos a reconhecer 2 207 5 458 
Rendas 450 450 

Total 2 657 5 908 

Quotas a reconhecer em janeiro de 2022: 

Rendimentos a reconhecer 2020 2021 
rendimentos a reconhecer 6 590 180 

Total 6 590 180 

10. FORNECEDORES

Adiantamentos a fornecedores: 

Adiantamentos a fornecedores 2020 2021 
Via Verde 53 55 
Cloudways Ltd 11 

Total 64 55 

Lista de fornecedores pendente de pagamento: 

Fornecedores 2020 2021 
Climex - Controlo de Ambiente SA 22 
PT Comunicações SA 210 189 
João Alberto Fernandes 2 2 
Winsig - Soluções de Gestão, SA 83 
Smas Oeiras e Amadora - Serv. Interm. Água 45 42 
MONERIS- Serviços de Gestão, SA 2 583 3 014 
Zoom Video Communications Inc. 13 
Expressão, Centro de Tradução e formação, Lda 4 4 
Fidelidade - Companhia de Seguros, SA 30 
Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros, SA 3 251 
Kevin Rose, Unipessoal Lda 918 
WPML-OnTheGoSystems Limited 13 

Total 2 993 7 433 
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11. ESTADO E OUTRAS ENTIDADES PUBLICAS

Esta rubrica esta dividida em valores a favor do sujeito passivo: 

Estado e outros entes públicos 2020 2021 
IVA a recuperar 0 1 882 
Pagamento Por Conta 0 152 

Total 0 2 034 

E valores a favor do estado: 

Estado e outros entes públicos 2020 2021 
IRC-Estimado 1 350 1 312 
Retenção trabalho dependente 1 263 1 212 
Retenção de independente 125 200 
IVA a pagar 1 304 0 
Segurança social 1 982 1 982 

Total 6 025 4 706 

12. FINANCIAMENTOS OBTIDOS

Nesta rubrica consta o financiamento a curto prazo derivado do cartão de crédito da empresa, 
como segue: 

Financiamentos obtidos 2020 2021 
Cartão Crédito Millennium BCP 142 165 

Total 142 165 

13. OUTRAS CONTAS A PAGAR

Segue o respetivo desdobramento desta conta: 

Outras contas a pagar 2020 2021 
Projeto EYE 9 091 16 909 
Portugal 2020 9 169 
Gratificação de Balanço 6 000 2 300 
Remunerações a liquida r- a liquidar 3 700 
Remunerações a liquidar-anual 14 560 14 560 
Ao pessoal (subsídio Alimentação Dez/21) 504 

Total 29 650 47 141 
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14. VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS

A conta de vendas e serviços prestados consiste do seguinte: 

Vendas e serviços prestados 2020 2021 
Quotas e Joias 148 774 146 513 
Eventos 4 833 25 511 
Traduções 13 139 5 275 
Patrocínios 0 0 
Outros Serviços 8 184 23 146 

Total 174 930 200 445 

15. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

A rubrica de fornecimentos e serviços externos apresenta a seguinte decomposição: 

 FSE 2020 2021 
Subcontratos 
Traduções 10 155 4 188 
Eventos 0 2 605 
Outros 5 637 33 377 

Sub-total 15 792 40 170 

Trabalhos Especializados 11 678 9 890 
Publicidade e Propaganda 82 1 299 
Vigilância e Segurança 0 25 
Honorários 13 751 13 475 
Conservação e Reparação 1 371 611 
Serviços Bancários 429 411 
Materiais 901 1 677 
Energia e Fluidos 2 279 2 345 
Deslocações, Estadas e Transportes 1 383 947 
Rendas e Alugueres 4 500 5 400 
Comunicação 2 745 2 943 
Seguros 3 908 3 944 
Contencioso e Notariado 410 735 
Despesas de Representação 949 713 
Limpeza, Higiene e Conforto 2 808 3 463 
Outros Serviços 1 366 84 

Sub-total 48 560 47 961 

Total 64 351 88 132 
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16. GASTOS COM O PESSOAL

No que se refere aos gastos com o pessoal, a sua decomposição é a seguinte: 

 Gastos com e Pessoal 2020 2021 
Remunerações do Pessoal 88 874 89 130 
Encargos sobre Remunerações 18 584 19 206 
Seguro de Saúde 0 0 
Seguro de Acidentes de Trabalho 1 490 23 
Gastos de Acão Social 0 0 
Outros Gastos com o Pessoal 227 1 984 

Total 109 175 110 344 

17. SUBSÍDIOS

Os subsídios registados referem-se ao programa “Erasmus para Jovens Empreendedores”, 
sendo que o ciclo do projeto presentemente em curso teve o seu início em 1 de janeiro de 
2020, com a duração prevista de 3 anos. 

Devido ao atual contexto de pandemia, a União Europeia decidiu estender o programa por 
mais 1 ano, pelo que, neste ano de 2021, apurámos e reconhecemos um valor de subsídio que 
teve em conta esta decisão e concomitante impacto económico desta prorrogação. 

Reconhecimento como proveito do subsidio referente ao programa ““Erasmus para Jovens 
Empreendedores”: 

2020 2021 
Reconhecimento do Projeto EYE 5 000 2 500 
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18. EVENTOS SUBSEQUENTES

Semelhante ao ano de 2020 e devido à pandemia, muitas das atividades tradicionais foram 
substituídas por eventos online. A Câmara continuou a oferecer um conjunto de seminários 
por Zoom com uma ampla variedade de tópicos relevantes, envolvendo palestrantes e 
participantes de todas as regiões do país. 

No entanto, já foram concretizados alguns eventos presenciais com uma elevada taxa de 
participação por parte dos associados e com alguns patrocínios por parte das empresas. 

Durante este período, também continuaram os esforços para recrutar novos membros. 

Embora a Câmara tenha continuado a receber um conjunto de pagamentos de quotas durante 
este período, na verdade perderam-se alguns membros e outros reduziram a categoria de 
associado, o que representa um menor valor de receitas. 

As expectativas para 2022 são de que os eventos, atividades de networking e outras dinâmicas, 
que habitualmente proporcionam receitas adicionais à Câmara, retomem a uma cadência e 
regularidade próxima do que vinha sendo comum antes da pandemia. 
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Relatório e Parecer do Conselho Fiscal 

1. Em cumprimento dos preceitos legais e estatutários vem o Conselho Fiscal apresentar o seu

Relatório e Parecer sobre o Balanço em 31 de dezembro de 2021, a Demonstração dos Resultados

por Naturezas para o ano findo naquela data e o Anexo, apresentados pela Direção da Câmara de

Comércio Luso-Britânica.

2. No desempenho das funções que lhe são cometidas, o Conselho Fiscal procedeu com resultados

satisfatórios e com a frequência e extensão que entendeu necessárias, a indagações, a uma revisão

geral dos procedimentos contabilísticos, bem como a sondagens a determinados registos e outros

elementos comprovativos.

3. Nesta conformidade, somos de parecer que aproveis as contas, as quais satisfazendo os preceitos

legais e estatutários, refletem a situação financeira da Câmara de Comércio Luso-Britânica, em 31

de dezembro de 2021 e o resultado das suas operações no ano findo naquela data, em

conformidade com os seus registos contabilísticos.

Lisboa, 11 de julho de 2022 

O Conselho Fiscal 

/; I 

I I 
/ 

João Carlos 
1

igu I A ( esidente) 

Nuno Azevedo Neves (Vogal) 
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