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Criação de Hostel: requalificação de 

imóvel na Av. Santarém 
Realizar obras de requalificação do imóvel que a Associação possui na Avenida 

de Santarém para criação de um Hostel, apostando no Turismo Social e criando 

uma oferta diferenciadora na Região, com capacidade para 14 quartos e 38 

camas.  

 

Alargamento/expansão do projeto da 

Unidade Móvel de Saúde  
Continuar a apostar no alargamento da oferta de serviços da Unidade Móvel de 

Saúde e de Apoio Social e Psicológico, no crescimento da rede de parceiros do 

projeto e também na sua expansão territorial, para chegar ainda a mais 

localidades e beneficiários. 

 

Consolidação da iniciativa “Oficina de 

Atividades” 
Consolidar a iniciativa “Oficina de Atividades”, lançada em finais de 2018, 

integrada no projeto da Unidade Móvel de Saúde, levando ateliês de Exercício 

Físico e Informática/Multimédia  a populações de freguesias rurais do concelho 

da Covilhã (Prémio Fidelidade Comunidade 2018). 

 

Criação de Sala Multimédia (para utentes: 

ERPI, CD e SAD) 
Criar uma Sala Multimédia adaptada às necessidades dos seniores no edifício-

sede, ao abrigo do projeto “Idosos e Jovens num clique” (Prémio BPI Seniores 

2018), combatendo a infoexclusão e o isolamento. Parceiros: Escola Sec. Quinta 

das Palmeiras e Laboratório NetGNA (Instituto Telecomunicações/Departamento 

Informática da UBI) 

 

 

Execução do projeto “Mental Gym em 

Casa” (para utentes do SAD) 
Executar o projeto “Mental Gym em Casa” – em finais de 2018 em fase de 

realização de avaliações aos potenciais beneficiários –, através do qual a 

Associação proporcionará programas de estimulação cognitiva ao domicílio, com 

o objetivo de preservar habilidades cognitivas essenciais para a realização de 

atividades quotidianas autonomamente, evitando ou adiando a 

institucionalização e promovendo o “ageing in place”.  
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Crescimento/expansão da Farmácia: 

“Farmácia para Todos” 
Continuar a apostar no crescimento e expansão da Farmácia, na sua vertente 

social e na de venda livre de medicamentos não sujeitos e receita médica; e 

investir em sistemas de dispensadores de medicação, apostando na Preparação 

Individualizada da Medicação (PIM) e na promoção do uso correto do 

medicamento. 

  

Aposta em ações de formação para 

colaboradores 
Proporcionar ações de formação aos colaboradores da zona administrativa e 

afetos às valências da Saúde (Farmácia, Unidade Móvel de Saúde e Centro 

Clínico), com o objetivo de capacitar a Associação, dotando-a de ferramentas, 

metodologias e instrumentos de gestão e planeamento estratégico capazes de 

agilizar a atividade, reduzir o esforço e desgaste e aumentar os níveis de 

qualidade, eficiência e eficácia. Proporcionar também ações de formação aos 

Ajudantes de Ação Direta da Respostas Sociais, em contexto de trabalho, numa 

ótica de melhoria dos serviços prestados. 
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Assistência Médica e 

Farmacêutica 

 
Continuar a apostar na introdução de mais especialidades médicas no Centro 

Clínico. 

 

Celebrar um protocolo de cooperação com uma clínica médica da Covilhã para 

proporcionar o acesso dos associados a múltiplas especialidades médicas com 

condições vantajosas (descontos). 

 

Continuar a estabelecer parcerias com empresas da área da Saúde, criando novos 

descontos, benefícios e vantagens para os associados. 

 

Manter o Programa de Saúde Visual e Auditivo “OuViste? – Ver melhor, Ouvir 

mais” (parceria c/ Ópticas Lince e Clínica Oftalmológia Dias dos Santos), com 

consultas de audiologia e optometria gratuitas no Centro Clínico e localidades 

servidas pela Unidade Móvel de Saúde. 

 

Fomentar as parcerias existentes com entidades diversas outras IPSS. 

 

Prosseguir com a criação de novas parcerias estratégicas com outras entidades 

da Economia Social. 

 

Dar continuidade à aposta na qualidade dos serviços prestados nas duas 

modalidades, assim como na Unidade Móvel de Saúde. 

 

Manter o projeto “No Horizonte das Demências”, com o Gabinete de Apoio ao 

Familiar e Pessoa Doente de Alzheimer (GAFPDA) e a Sala Snoezelen a 

continuarem abertos à comunidade em geral e às IPSS. 

 

Prosseguir com a forte promoção e divulgação da Farmácia, do Centro Clínico e 

da Unidade Móvel de Saúde.  

 

Continuar a realizar ações e rastreios para assinalar datas específicas (ex: Dia 

Mundial da Saúde, Dia Mundial da Diabetes). 

 

Continuar a promover palestras e conferências alusivas a datas temáticas (ex: Dia 

da Alimentação, Dia Mundial da Doença de Alzheimer, etc). 

 

 

  



RESUMO DO 

PLANO DE ATIVIDADES  

E ORÇAMENTO 2019 

 

 7  

  

Planeamento, gestão, 

organização e funcionamento 

interno 

 

Administrativo 
Adaptação ao RGPD. Dar continuidade ao processo de adaptação da Associação 

ao novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), inclusive através da 

criação da figura do Encarregado de Proteção de Dados. 

 

Frota Automóvel 
Nova viatura. Adquirir uma nova carrinha adaptada para fazer face aos 

constrangimentos relacionados com a frota automóvel da Associação, 

desgastada e antiga, baixando os custos associados à Conservação e Reparação. 

 

Compras 
Novas metodologias. Adotar novas metodologias de gestão e aquisição de 

compras e serviços, a começar pela área de Higiene e Conforto, no seguimento 

de consulta direta a fornecedores de condições para fornecimento anual de 

produtos (concurso e negociação) efetuada em dezembro de 2018, com o 

objetivo de baixar custos. Preparar e adotar procedimento idêntico para a área 

de Conservação e Reparação. 

 

Infraestruturas 
Eficiência energética. Continuar a implementar medidas de eficiência energética 

no edifício-sede da Associação (Rua Capitão João de Almeida). 

 

Obras e melhoramentos. Prosseguir com as obras e melhoramentos vários no 

edifício-sede da Associação, designadamente nos quartos. 

 

Equipamentos. Continuar a substituir equipamentos antigos e obsoletos por 

novos (informático; máquinas e utensílios na Cozinha e noutros setores; 

mobiliário; colchões, camas, cadeiras de rodas; etc). 

 

Relação com empresas e parceiros 
Mecenato e aproximação ao mundo empresarial. Fomentar o mecenato, com 

estratégia de aproximação ao mundo empresarial, para financiamento por parte 

de empresas de obras e melhoramentos no edifício-sede da Associação (Rua 

Capitão João de Almeida), bem como de atividades e projetos sociais. 
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Unidade Móvel de Saúde e de Apoio 

Psicológico e Social 
Dar continuidade a este projeto social e alargar/expandir a sua área de atuação, 

ao nível dos serviços prestados e da abrangência territorial, com especial 

incidência nas freguesias rurais e na população com mais de 65 anos de idade. 

 

Oficina de Atividades 
Promover o envelhecimento ativo e combater a infoexclusão, assim como o 

isolamento de idosos, nas localidades servidas pela Unidade Móvel de Saúde, 

através de 2 ateliês temáticos semanais: Ateliê de Exercício Físico e Ateliê de 

Informática/Multimédia. 

 

Programa de Saúde Visual e Auditiva 

“OuViste? – Ver melhor, Ouvir mais” 
Dar continuidade ao Programa de Saúde Visual e Auditiva “OuViste? – Ver 

melhor, Ouvir mais” (parceria Ópticas Lince e Clínica Oftalmológia Dias dos 

Santos), com consultas gratuitas de optometria e de audiologia nas aldeias 

servidas pela Unidade Móvel de Saúde e também no Centro Clínico da 

Associação. 

 

Programa Operacional de Apoio às 

Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) 
Continuar a distribuir mensalmente bens alimentares aos mais carenciados em 

articulação com a Câmara Municipal da Covilhã e restantes parceiros, enquanto 

entidade mediadora do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Carenciadas para os concelhos da Covilhã e Belmonte, (programa que veio 

substituir as Cantinas Sociais). 

 

Gabinete de Ação Social 
Manter o funcionamento do Gabinete de Ação Social, respondendo de forma 

solidária e sustentada às novas realidades sociais da população. 
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Gabinete de Apoio ao Familiar e Pessoa 

Doente de Alzheimer 
Dar continuidade ao Gabinete de Apoio ao Familiar e Pessoa Doente de 

Alzheimer (GAFPDA), em articulação com a Sala Snoezelen, no combate às 

demências, com atendimento gratuito e aberto a todas as pessoas que procurem 

a Associação, bem como às instituições do concelho. 

 

Programa de Intervenção Social 
Estabelecer parceria com a Câmara Municipal da Covilhã para o Programa de 

Intervenção Social (antigo Programa de Emergência Social), em consonância com 

uma proposta remetida pela Associação à Autarquia em 2018, com o objetivo de 

apoiar quem mais precisa e combater a exclusão social e o isolamento de idosos. 

 

Cooperação interinstitucional  
Reforçar a cooperação interinstitucional através de estratégias concertadas (Rede 

Social, Câmara Municipal da Covilhã, Coolabora, EPABI, Juntas de Freguesia, 

Conselho de Zona das Conferências de S. Vicente de Paulo, L.A.P.A., Universidade 

da Beira Interior, Núcleos de Estudantes da UBI, Casa do Pessoal da UBI, Escola 

Superior de Educação – Coimbra, Ordem dos Psicólogos Portugueses, Centro 

Hospitalar da Cova da Beira, Associação de Diabéticos da Serra da Estrela, 

Associação Humanitária dos Dadores de Sangue, Estabelecimento Prisional da 

Covilhã, Casa do Menino Jesus, Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários da Covilhã, Santa Casa da Misericórdia de Belmonte, instituições 

sociais diversas, etc). Criar novas parcerias de âmbito social. 
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Centro de Dia, Estrutura 

Residencial e Apoio Domiciliário 

 
Dar continuidade às atividades semanais e mensais de 

desenvolvimento pessoal para utentes (Ex: Ateliê de Exercício 

Físico, Oficina Cognitiva, Oficina de Estimulação Sensorial e Atividades 

Terapêuticas, Ateliê Expressivo). 

 

 

Intensificar e diversificar as atividades de animação 

sociocultural, graças ao reforço da equipa ao nível da Animação 

Sociocultural. 

 

 

Promover a inclusão digital e o convívio intergeracional, 

através da realização de atividades na nova Sala Multimédia adaptada a seniores 

(produção de conteúdos; c/ participação de alunos da Escola Secundária Quinta 

das Palmeiras). 

 

 

Potenciar o envolvimento dos familiares dos utentes no 

desenvolvimento e participação nas atividades, 

sensibilizando-as para a importância na colaboração na elaboração dos Planos 

Individuais. 

 

 

Promover a melhoria dos serviços prestados nas 

diferentes valências, no seguimento das ações de formação a realizar em 

contexto de trabalho para Ajudantes de Ação Direta. 

 

 

Aumentar o número de inscrições/admissões em Serviço 

de Apoio Domiciliário, através do reforço das equipa deste serviço.  

 

 

Realizar gratuitamente estimulação cognitiva ao 

domicílio a utentes do Serviço de Apoio Domiciliário, através do projeto 

“Mental Gym em Casa”, adiando ou evitando a institucionalização e promovendo 

o “ageing in place” 

 

 

Dar continuidade ao combate às demências com recurso 

a Sala Snoezelen, assim como ao apoio prestado aos familiares e utentes 

através do Gabinete de Apoio ao Familiar e Pessoa Doente de Alzheimer. 
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Comunicação e marketing 
Continuar a apostar na comunicação interna, com grande enfoque na divulgação 

da atividade da Associação junto dos associados, bem como dos benefícios, 

vantagens e serviços. 

Prosseguir também com a estratégia de comunicação externa da Instituição, 

através dos vários canais e meios, divulgando as iniciativas e projetos junto da 

comunidade em geral.  

Dar continuidade à divulgação das valências e modalidades, bem como dos 

serviços. 

Prosseguir com o planeamento de estratégias de comunicação e de marketing 

que permitam aumentar a afluência à Farmácia, ao Centro Clínico e à Unidade 

Móvel de Saúde; 

Fomentar a notoriedade e a qualidade dos serviços prestados nas Respostas 

Sociais e na área da Saúde. 

 

Parcerias e Angariação de Associados 
Continuar a fomentar a angariação de novos associados; 

Estabelecer novas parcerias institucionais; 

Reforçar as parcerias institucionais existentes; 

Proporcionar o acolhimento de estagiários (estágios curriculares); 

Desenvolver atividades, iniciativas e projetos com as entidades parceiras. 
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Apresentamos de seguida o orçamento previsional para o exercício de 2019. Este 

orçamento assenta nos seguintes pressupostos: 

 

 

Rendimentos 

Vendas de mercadorias e produtos - executado até 30 de novembro e os 

objetivos propostos pela direção no que respeita a esta atividade. 

Prestações de serviços – Quotas dos utilizadores à data (serviços prestados até 

outubro aos utentes das diversas valências).  

Quotizações e joias – Valor das quotas cobradas aos associados até 30 de 

novembro e previsão cobrança em relação aos processamentos efetuados, 

atualizada com base nas ações evadas a efeito e que nos propomos manter no 

exercício de 2019 

Outros serviços – Executado à data de 30 de novembro (outros serviços prestados 

aos utentes das diversas valências) 

Subsídios da segurança social – Valor a receber com base nas convenções 

atualmente em vigor.  

Outros rendimentos – Valor executado a 31 de outubro. 

 

 

Gastos 

Custo das mercadorias vendidas – Gasto com a aquisição de mercadorias para 

venda, com base no valor de venda e margens de comercialização praticadas. 

Custo das matérias consumidas – Gastos com a aquisição de matérias necessárias 

á prestação dos serviços com base no executado a 30 de novembro. 

Fornecimentos e serviços externos – Calculados com base no executado a 30 de 

novembro, contratos em vigor e ajustamentos decorrentes da redução de gastos 

por influência de alguns investimos e negociações que permanentemente 

mantemos com fornecedores de produtos e serviços de valor significativo.  

Gastos com o pessoal – Valor dos gastos com o pessoal constante nos quadros 

de pessoal da instituição nesta data e ajustamentos previsíveis para 2019, 

nomeadamente atualização salário mínimo nacional entre outros. 

Outros gastos - Calculados com base no executado a 31 de outubro. 
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Gastos de financiamento – Gastos com financiamentos em curso de acordo com 

os contratos em vigor. 

 Os valores orçamentos são apresentados nos quadros que se seguem, de acordo 

com o normativo aplicável à Instituição, SNC – ESNL, em vigor desde 01 janeiro 

2016. O Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, transpõe para o ordenamento 

jurídico interno a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 26 de junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às 

demonstrações financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas 

formas de empresas, que altera a Diretiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, e revoga as Diretivas n.ºs 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho, 

procedendo à alteração do Decreto 158/2009, de 13 de julho, e do Código das 

Sociedade Comerciais. A publicação do Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho visou 

para além da transposição da citada diretiva, proceder à unificação e clareza do 

sistema contabilístico, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, 

com as sucessivas alterações de que foi objeto. 

Os quadros seguintes apresentam os valores previstos, em euros, para o exercício 

de 2019. 

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS POR NATUREZA 

Rendimentos e Gastos 

2019                                   

valor a 

inscrever 

Vendas e serviços prestados 1.124.331 

Subsídios, doações e legados à exploração 432.172 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -541.811 

Fornecimentos e serviços externos -296.949 

Gastos com o pessoal -667.344 

Outros rendimentos 86.122 

Outros gastos -7.576 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e 

impostos 128.945 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -84.635 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e 

impostos) 44.310 

Juros e rendimentos similares obtidos   

Juros e gastos similares suportados -20.706 

Resultado antes de impostos 23.604 

Resultado líquido previsto para o período 23.604 
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Seguidamente vamos apresentar as grandes rubricas desdobradas por sub-

rubricas, analisando o peso de cada uma no total da rubrica respetiva. 

 

 

Rendimentos 

Este quadro desdobra-se da seguinte forma: 

RENDIMENTOS 

Rendimentos 
2019                               

valor a inscrever 
% 

Vendas 529.710 32,25% 

Prestações de serviços 594.621 36,20% 

Subsídios à exploração 432.172 26,31% 

Outros rendimentos  86.122 5,24% 

Total  1.642.625 100,00% 

 

 

As “Vendas” correspondem à receita arrecadada com a venda de medicamentos 

e artigos de higiene na farmácia social. 

 

 

 

Vendas 2019                               

valor a inscrever 
% 

Artigos de higiene 12.784 2,41% 

Medicamentos e artigos de saúde 516.926 97,59% 

Total  529.710 100,00% 
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A rubrica “Prestação de Serviços” representa a maior percentagem dos 

rendimentos da instituição correspondendo a cerca de 36,20 do valor total 

orçamentado na receita. Nesta rubrica estão incluídas as receitas com as 

mensalidades dos utentes, designadas quotas dos utilizadores, consultas 

médicas, serviços de enfermagem, de lavandaria, transportes, refeições, higiene e 

outros, quotizações dos sócios e serviços prestados aos utentes das cantinas 

sociais. 

 

Prestações de serviços 
2019                               

valor a inscrever 
% 

Quotas dos utilizadores 551.863 92,81% 

Quotizações e joias 34.446 5,79% 

Serviço de refeitório e copa 8.312 1,40% 

Total  594.621 100,00% 

 

Os “Subsídios, doações e legados à exploração” onde se incluem os subsídios da 

Segurança Social e as transferências do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional no âmbito dos projetos em curso outros que nos propomos submeter 

no decorrer do ano de 2019, representam cerca de 26,31% do total orçamentado 

em rendimentos. Destacam-se nesta su-rubrica os subsídios da segurança social, 

que representam 96,89%. 

 

Subsídios doações e legados à exploração 
2019                               

valor a inscrever 
% 

Subsídios da segurança social 418.718 96,89% 

Subsídios de outras entidades 13.454 3,11% 

Total  432.172 100,00% 

 

Na rubrica de “Outros Rendimentos” incluem-se outros rendimentos não 

incluídos nas rubricas anteriores e corresponde a rendas, rendimentos 

suplementares referentes a atividades sociais, remuneração especifica da 

farmácia correspondente à venda de genéricos, donativos, juros de depósitos e 

outros não especificados, nomeadamente consignação de IRS, correções 

referentes a exercícios anteriores e outros rendimentos associados a gastos. 
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Outros rendimentos 
2019                               

valor a inscrever 
% 

Rendimentos suplementares 16.668 19,35% 

Descontos abatimentos e deduções 228 0,26% 

Donativos 58.793 68,27% 

Rendimentos e ganhos em ativos financeiros 150 0,17% 

Outros não especificados 10.283 11,94% 

Total  86.122 100,00% 

 

 

Gastos 

GASTOS 

Gastos 

2019                              

valor a 

inscrever 

% 

Custo das mercadorias vendidas 397.215 24,79% 

Custo das matérias consumidas 144.596 9,02% 

Fornecimentos e serviços externos 296.949 18,53% 

Gastos com o pessoal 667.344 41,65% 

Outros gastos 7.576 0,47% 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 84.635 5,28% 

Gastos de financiamento 3.966 0,25% 

Total  1.602.281 100,00% 

 

O custo das mercadorias vendidas corresponde ao valor despendido com a 

aquisição de medicamentos e outros artigos de saúde vendidos na farmácia 

social.  

O custo das matérias consumidas respeita ao valor dos bens adquiridos para 

apoio aos serviços prestados pelas valências e atividades da instituição, 

nomeadamente, géneros alimentares e outros produtos utilizados na confeção 

de refeições e produtos de higiene e limpeza. 

Os fornecimentos de materiais e serviços prestados por terceiros no sentido de 

assegurar o normal funcionamento da instituição encontra-se desdobrado no 

quadro que se segue: 
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Fornecimentos e serviços externos 
2019                              

valor a inscrever 
% 

Trabalhos especializados 25.756 8,67% 

Publicidade e propaganda 5.144 1,73% 

Comissões 8.267 2,78% 

Honorários 67.200 22,63% 

Conservação e reparação 28.415 9,57% 

Serviços bancários 1.777 0,60% 

Outros serviços especializados 1.635 0,55% 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 3.537 1,19% 

Livros e documentação técnica 50 0,02% 

Material de escritório 4.718 1,59% 

Artigos para oferta 1.238 0,42% 

Consumíveis de farmácia e posto cliníco 8.462 2,85% 

Outros materiais 685 0,23% 

Eletricidade 28.774 9,69% 

Combustíveis auto 13.650 4,60% 

Gás 24.085 8,11% 

Água 23.700 7,98% 

Deslocações e estadas 2.798 0,94% 

Rendas e alugueres 9.000 3,03% 

Comunicação 4.988 1,68% 

Seguros 6.367 2,14% 

Contencioso e notariado 500 0,17% 

Despesas de representação 3.916 1,32% 

Limpeza, higiene e conforto 21.772 7,33% 

Outros serviços 515 0,17% 

Total  296.949 100,00% 

 

 O valor orçamentado em “Gastos com o pessoal” teve por base o quadro da 

instituição em novembro de 2018 e ajustamentos previsíveis para 2019, 

nomeadamente atualização salário mínimo nacional entre outros e respeita a 

remunerações, encargos sobre remunerações, seguro de acidentes de trabalho, 

serviços de higiene, segurança, saúde e medicina no trabalho e formação, entre 

outros. 

Com base nestes pressupostos estimam-se os seguintes gastos com pessoal para 

2019: 
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Gastos com o pessoal 
2019                              

valor a 
inscrever 

% 

Remunerações do pessoal 540.076 80,93% 

Encargos sobre remunerações 120.437 18,05% 

Indemnizações 383 0,06% 

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 6.233 0,93% 

Outros gastos com o pessoal 215 0,03% 

Total  667.344 100,00% 

 

Em relação aos gastos previstos com depreciações / amortizações prevemos uma 

ligeira redução em virtude de existirem bens que vão ficando totalmente 

amortizados. 

Gastos / reversão de depreciação e amortização 
2019                              

valor a inscrever 
% 

Gastos/reversão de depreciação e amortização 84.635   

 

O valor previsto suportar com quotas e impostos é o valor mais significativo na 

rubrica de outros gastos. As outras sub-rubricas não têm valor relevante e 

correspondem a gastos não enquadráveis nas restantes rúbricas. 

Outros gastos 
2019                              

valor a inscrever 
% 

Impostos 3.110 41,05% 

Perdas em inventários 344 4,54% 

Quotizações 3.159 41,70% 

Outros 963 12,71% 

Total  7.576 100,00% 

 

O valor previsto suportar com gastos de financiamento que se apresenta no 

quadro seguinte respeita a juros e outros encargos a suportar com créditos 

concedidos.  

Juros e gastos similares suportados 
2019                              

valor a inscrever 
% 

Juros suportados com financiamentos obtidos 16.740 80,85% 

Outros gastos e perdas de financiamento 3.966 19,15% 

Total  20.706 100,00% 
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Intenção de investimentos 

No que respeita a investimentos para o ano de 2019 está previsto o início da 

reabilitação do edifício da Avenida de Santarém, com o objetivo aí desenvolver 

uma nova atividade na área social, um Hostel Social. Este investimento será 

financiado pelo Fundo de Desenvolvimento Urbano (FDU) gerido pelo Banco BPI 

através da iniciativa Jessica. Investimento total previsto 500m€. 

A direção ainda se propõe proceder a uma intervenção significativa, obras de 

reparação e equipamentos no edifício sede, sito na Rua Capitão João de Almeida, 

no âmbito de uma candidatura ao PT2020 – Apoio ao investimento em 

infraestruturas e equipamentos sociais. Montante total do investimento previsto 

será de 589.835,95 ao qual acrescerá IVA às taxas legais em vigor. Este 

investimento será financiado em 85% por subsídios não reembolsáveis e os 

restantes 15% por capitais próprios. 
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