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Relatório de Contas 

 
 

O presente relatório de contas tem como objetivo dar a conhecer aos órgãos 

sociais e terceiros com os quais a Fundação tem relações, sobre alguns 

aspetos que o Conselho de Administração considera mais relevantes e 

relacionados com a atividade desenvolvida pela Fundação Rebikoff-Niggeler no 

exercício de 2018. 

 

1- Evolução da atividade da Fundação 
Ao longo deste ano, a Fundação Rebikoff-Niggeler (FRN) ganhou de novo 

visibilidade nos media e nas redes sociais através de publicações sobre 

descobertas feitas. A destacar a publicação de imagens sobre a primeira 

observação de um peixe de grande profundidade da família Caulophrynidae, 

cuja publicação no Science Magazine foi visto por mais de 4,7 milhões 

pessoas, e a realização da exposição intitulada "Azores - Deeper than Blue", no 

Parlamento Europeu, em Bruxelas. 

 

No mês de agosto, foi realizada uma expedição de mar, durante vários dias, no 

Banco Condor e na zona a oeste do vulcão dos Capelinhos. Esta expedição 

revelou a existência de um diverso e extenso recife de corais de águas frias, a 

930 metros de profundidade, vários jardins de corais e aglomerados de 

esponjas de profundidade.  

 

As missões de mergulho decorreram no âmbito das colaborações científicas 

em vigor, e no âmbito do projeto contínuo de monitorização e documentação 

sistemática de espécies e habitats de profundidade (seabed mapping), nas 

vertentes das ilhas, com o objetivo de criar uma base de dados e imagens 

sobre a fauna e habitats do mar profundo dos Açores.  

 

Iniciou-se o trabalho de catalogação sistemática do arquivo de imagens, com o 

objectivo de facilitar a disponibilização e a disseminação de imagens, para 

trabalhos científicos ou de divulgação. 
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A curta-metragem DEEP TIME, integralmente produzida pela Fundação 

Rebikoff-Niggeler e concluída em março de 2018, foi selecionado para o 

festival internacional de filmes sobre a natureza, na cidade de Namur, na 

Bélgica, onde, em Outubro de 2018, foi exibido, internacionalmente, a amantes 

e profissionais na área de filmes sobre a natureza. O filme ainda foi exibido 

durante o International Ocean Film Festival em San Francisco/EUA, e fará 

parte do programa do Elements Film Festival em Vancouver/Canadá, em abril, 

e no DEEPWAVE festival, em Hamburgo, em maio. 

 

Em agosto, foram realizadas filmagens para um documentário sobre a 

Fundação e de trabalhos científicos que estão a decorrer no local onde 

decorreu o naufrágio do U-581. Este documentário será estreado no canal 

televisivo alemão ZDF, em 2019, para além disso, também abordará outros 

aspectos da natureza dos Açores. 

 

Quanto à colaboração com a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia 

(SRMCT) do Governo Regional dos Açores, para a implementação de um 

projeto de "monitorização de lixo marinho de fundo" (Ajuste direto no foram 

entregues, em dezembro, os produtos finais do projeto, nomeadamente a base 

de dados e o relatório técnico-científico. 

 

 

A Fundação no ano de 2018 teve um volume de negócios de 192 201.69 €. 

 

Ao nível dos resultados líquidos e meios libertos, a sua influência e evolução 

pode medir-se através dos seguintes indicadores: 

 

  2018 2017 Variação (%) 

Resultados Líquidos  -21 371.14 -97 730.73 -357.30 
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Em termos de resultados líquidos a Fundação diminuiu o resultado líquido 

negativo face ao ano anterior, devido ao aumento das prestações de serviços. 

 

Em relação ao crescimento propriamente dito da Fundação como pudemos ver 

no quadro seguinte conclui-se que a Fundação no ano de 2018 face ao ano de 

2017 mostrou um aumento. 

 2018 

Crescimento da Fundação 55.78 
 

 

 
2- Fatos Relevantes ocorridos após o termo do exercício 
Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos ou 

divulgação nas contas do exercício. 

 

3- Evolução previsível da atividade 
Para o ano de 2019, estão previstas as seguintes atividades e projetos: 

- O projeto DEEP WALLS, o qual tinha sido submetido para o Fundo Regional 

para a Ciência e Tecnologia (FRCT) em março de 2018, foi aprovado. O projeto 

é uma colaboração com o IMAR/DOP e começará no mês de maio de 2019. 

Prevê trabalhos com o submersível LULA1000 em zonas verticais das encostas 

do Pico e de S. Jorge, para a documentação de comunidades de corais de 

águas frias. 

 

- Será continuado o projeto de mapeamento de habitats, nas vertentes e 

montes submarinos das ilhas, com o objetivo de criar uma base de dados e 

imagens sobre a fauna e habitats do mar profundo.   

 

- Começou-se a desenvolver um projeto tecnológico, com o objetivo de  

construir o protótipo de um veículo teleguiado com 4 rodas ("DEEP JEEP"), 

para 2000 metros de profundidade, e de um lander para profundidades até 

4000 metros, ambos equipados com câmaras e mecanismos de recolha de 

amostras. Estes equipamentos permitirão alargar e diversificar a área de 

atuação da FRN durante os próximos anos; 
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- O trabalho de catalogação sistemática do arquivo de imagens, com o 

objectivo de facilitar a disponibilização e a disseminação de imagens, para 

trabalhos científicos ou de divulgação, continuará em 2019 e além. 

 
 

4- Breve análise da situação Económico-financeira da Fundação: 

  2018 2017 Variação (%) 

Solvabilidade 210.86 205.10 3% 

Endividamento 0,00472 0.00485 -3% 

Autonomia Financeira 0,9953 0.9951 0,01% 

Liquidez geral 167.35 155.05 7% 
 
 
No que diz respeito ao rácio de Solvabilidade podemos constatar que a 

Fundação teve um aumento, passando de 205.10 no ano de 2017 para 210.86 

no ano de 2018. 

 

Em relação ao rácio de endividamento apresenta uma diminuição em relação 

ao ano anterior. No entanto, podemos considerar que a Fundação não tem 

endividamento. 

 

A  Autonomia Financeira teve um ligeiro aumento relativamente ao ano anterior. 

O que significa que os credores da empresa não têm razões para a 

solvabilidade dos seus créditos. 

 

Por último, verificou-se um aumento da Liquidez Geral de 155.05 para 167.35 

sendo este um valor superior a 1, significa que a fundação continua a 

apresentar uma liquidez favorável e o ativo circulante é suficiente para pagar as 

dívidas de curto prazo. 

 

 
 



 
Relatório de Contas 2018                                                                  Fundação Rebikoff-Niggeler 

5 
Exercício	2018	

 
5- Dividas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança 
Social 
 

A Fundação não tem em mora qualquer divida à administração Fiscal, nem ao 

Centro Regional de Segurança Social, nem quaisquer outras entidades 

públicas. 

 
 
6- Proposta de aplicação de resultados 
 
O resultado líquido do exercício é no valor negativo de -21 371.14 € os quais 

terão a seguinte afetação: 100% para resultados transitados. 

 

 

7- Agradecimentos 
 
A administração da Fundação aproveita a oportunidade para agradecer a 

colaboração prestada por todos os Colaboradores, Clientes, Fornecedores, 

Instituições Bancárias, e demais entidades que com ela se relacionaram.                                        

 
 

Horta, 29 de Março de 2019 
 
 
 

O Presidente do Conselho da Administração 
       

       
 

Joachim Jakobsen 


