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Mensagem aos Associados

Vamos iniciar um novo ano, o décimo segundo de existência da Associação Casa do
Pessoal do Politécnico do Porto.
Constituída em novembro de 2015, esta Casa tem uma dimensão humana e social
alicerçada numa envolvência próxima com os associados e numa missão ímpar de servir
o outro com TODOS.
A prossecução deste desiderato só é possível com a vontade, a motivação e a ação de
cada um, fortalecendo este projeto de solidariedade social e de partilha.
As propostas de atividade para 2017 acompanham a evolução consolidada do projeto
inicial e surgem, assim, balizadas por duas orientações essenciais: (1) a CONTINUIDADE,
na medida em que se impõe preservar e consolidar as atividades que mobilizaram a
Comunidade Politécnico do Porto para este projeto e ancoraram a sua sustentabilidade
e (2) o DESENVOLVIMENTO, considerando que importa ir mais além, retomando com
redobrada energia as respostas sociais que estatutariamente os associados desta CASA
assumiram e que constituem a sua marca de solidariedade e coesão daquela grande
comunidade.
Na primeira estão iniciativas como as tradicionais festas de S. Pedro (fim do ano letivo),
de S. Martinho (novo ano) e de Natal (para as nossas crianças). A pensar nas crianças
também o Campo de Férias de Verão. O Seguro de Saúde. O Grupo Coral, que se
pretende complementar com um grupo instrumental, ativo na prática musical mas
também na formação (seguindo o exemplo do bem sucedido workshop de Bandolim
com Tapas…).
Mas o esforço maior deverá ser canalizado para os projetos sociais mais consistentes segunda grande orientação - retomando o projeto de uma Creche e Jardim de Infância,
por um lado, e dando um novo e definitivo impulso no projeto do Centro de Dia, ainda
que numa primeira fase avance como um modelo não convencional, de recreação, lazer
e valorização do conhecimento.
Como forma de organização do Plano mantemos a estrutura em quatro eixos, dado que
deu bons resultados no passado, pela sua simplicidade e coerência.
Somos reconhecidos em todas as Escolas e serviços do P.Porto. Manteremos os nossos
valores. Vamos mobilizar-nos para sermos MAIS e fazermos MELHOR, contando com
TODOS, acreditando que a participação ativa é o alicerce solidário desta nossa Casa.
Porto, novembro de 2016

A Direção
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Linhas de Ação

Como referido, o cumprimento da missão da Casa do Pessoal e a concretização da sua
visão impõem que, para além do respeito pelos valores e princípios que caracterizam
a associação, sejam identificadas as atividades prioritária a desenvolver em 2017.
As atividades propostas estão intrinsecamente relacionadas com a experiência
apreendida durante os últimos anos, na auscultação dos associados e da Comunidade
P.PORTO e na ambição de poder fazer cada vez mais e melhor, estando organizadas
em quatro grandes eixos e respetivas linhas de ação.
I. Associação Orientada para a Sustentabilidade
• Estabilidade e Crescimento
• Informação e Comunicação
II. Solidariedade como Marco de Responsabilidade
• Desenvolvimento Pessoal e Social e Envelhecimento Ativo
• Seguro de Saúde
• Projeto Re-food
III. Atitude de Convívio, de Desporto e de Lazer
• Festividades Tradicionais
• Atividades Culturais e de Lazer
IV. Horizontes Educativos, Culturais e de Cidadania
• Atividades do Grupo Coral
• Aprendizagem de Instrumentos Musicais Tradicionais
• Workshop de Fotografia
• Workshop de Culinária
• Jantares Solidários / Temáticos
• Um Dia no Campus 3
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I. Associação Orientada para a Sustentabilidade

I.1. Estabilidade e Crescimento
Atividade | Incentivar a Inscrição de Associados
O crescimento da CPipp deve ser sustentado na adesão de novos associados. Para que
possamos assegurar o crescimento, a Direção propõe-se realizar um conjunto de ações
de divulgação e promoção junto das Unidades Orgânicas do Politécnico do Porto, não
só através dos delegados presentes em cada Escola, mas também através da presença
regular da colaboradora da CPipp.
Promover-se-ão ainda, diversas ações de angariação de associados coletivos, dentro e
fora do P.Porto, entidades fundamentais para garantia da sustentabilidade da CPipp.
______________________________________________________________________
Atividade | Realizar Atividades de Divulgação junto das Diferentes Unidades do
P.Porto
Ao longo do ano de 2017, serão desenvolvidas ações que permitam divulgar e
consolidar a marca CPipp.
Assim, para além das ações presenciais de divulgação das vantagens do associado que
visam a angariação de novos sócios, serão levadas a cabo nas diferentes Unidades
Orgânicas, um conjunto de atividades de cariz solidário, cultural e de lazer em linha
com o plano de atividades definido.
______________________________________________________________________
Atividade | Concretizar e Aumentar Protocolos Internos e Externos
A Casa tem neste momento três protocolos de colaboração em vigor: com a
Presidência do P.Porto, com o ISCAP e com o ISEP. O propósito é alargar estes
protocolos às restantes escolas do Politécnico, desenvolvendo as áreas específicas de
cooperação.
Admite-se alargar o âmbito ao estabelecimento de protocolos institucionais externos,
nomeadamente com IPSS, Organizações Não Governamentais e entidades afins.
Além dos protocolos de colaboração institucional mantém-se o propósito de
estabelecer novos contactos com vista à celebração de mais protocolos com entidades
fornecedoras de bens e serviços (protocolos comerciais) nos diversos ramos de
atividade: automóvel, viagens, ourivesaria, lavandaria, estética, etc., no sentido de
obter vantagens para os associados.
______________________________________________________________________
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Atividade | Desenvolver Ferramentas de Controlo de Gestão
Prevê-se desenvolver uma plataforma informática de apoio à gestão da CPipp, com o
objetivo de serem criados instrumentos mais eficazes de controlo de quotas, dos
prémios de seguro, e obrigações declarativas perante a Segurança Social e a
Autoridade Tributária entre outras.

I.2. Informação e Comunicação
Atividade | Reformular o Website Institucional
Nos tempos atuais, o acesso à internet faz-se, cada vez mais, através de smartphone
ou tablet, sendo por isso fundamental que os websites se adaptem a estes dispositivos.
Nesse sentido, considera-se importante a reformulação do website para um formato
responsivo no sentido de fazer face a esta nova realidade. Para além disso, e
aproveitando a oportunidade de reformulação do website, será criada uma área de
acesso reservada apenas a Sócios da CPipp.
______________________________________________________________________
Atividade | Reforçar a Marca
As atividades desenvolvidas ao longo dos onze anos de vida da CPipp permitiram
tornar conhecida a nossa marca essencialmente ao nível interno da Comunidade do
P.Porto. Porém, estamos conscientes de que a nossa marca deve ser reforçada, não só
ao nível das diferentes unidades orgânicas, mas também ao nível das comunidades
locais e das áreas de atuação da CPipp. Serão fundamentais para reforço da marca
junto das comunidades locais a concretização de dois projetos em 2017: O Centro de
Dia, ainda que num primeiro momento surja como um ponto de encontro e de
valorização do conhecimento, e o centro de distribuição de desperdício alimentar ReFood.
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II. Solidariedade como Marco de Responsabilidade

II.1. Desenvolvimento Pessoal e Social e Envelhecimento Ativo
II.1.1. Respostas Sociais Dirigidas à Infância e Família

Atividade | Creche e Jardim de Infância
Desde a origem da Casa, e no que concerne particularmente ao apoio à infância e à
família, a sua intenção primordial e estratégica passaria pela criação de um
equipamento de creche e jardim-de-infância, de forma a garantir melhores e
requalificadas condições de conciliação entre vida familiar e vida profissional do
pessoal não docente, pessoal docente e estudantes.
A concretização desta intenção agrega-se numa plataforma da responsabilidade social
da Casa na colaboração com a família numa partilha de cuidados e responsabilidades
em todo o processo evolutivo da criança, assegurando um atendimento individual e
personalizado em função das necessidades específicas de cada criança, prevenindo e
despistando precocemente qualquer inadaptação, deficiência ou situação de risco e
proporcionando condições para o desenvolvimento integral da criança, num ambiente
de segurança física e afetiva.
A prossecução deste objetivo levanta, desde logo, a questão da sustentabilidade. O
que nos encaminha para o estabelecimento de parcerias com interesses comuns. Por
outro lado, a constatação de que no Pólo da Asprela convive uma grande comunidade
académica conduz-nos a procurar estabelecer essas parcerias numa lógica local,
internamente com as Unidades Orgânicas (em particular com a ESE) e SASipp e, a nível
externo, com a Universidade do Porto e seus serviços de Ação Social.
É nesse sentido que nos propomos caminhar. Assim, em 2017 serão desenvolvidas
visitas a instituições de referência no apoio à infância, realizados os estudos prévios
adequados e, naturalmente, buscando os acordos de parceria necessários.
______________________________________________________________________
Atividade | Campo de Férias de Verão
O Campo de Férias apresenta uma programação dirigida a crianças e a adolescentes e
procura motivar aprendizagens que estimulem a curiosidade, a criatividade, o
desenvolvimento da autonomia e a reflexão sobre si, sobre os outros e sobre o mundo.
O Projeto Pedagógico e de Animação tem um caracter lúdico-pedagógico de
estimulação de diferentes sentidos, sensações e experiências, que se interligam e que
criam significados diferentes, a partir de um espaço de educação não formal em que
os/as participantes apuram e desenvolvem as suas competências. Desenvolvem-se a
partir de um conjunto de atividades (oficinas), assentes em estratégias
pedagogicamente orientadas e que se relacionam com vários domínios,
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nomeadamente: desporto, expressão plástica, expressão musical, expressão visual,
ciência, psicologia, culinária, etc.
______________________________________________________________________
Atividade | Campo de Férias de Inverno – Atividade Família
O Campo de Férias de Inverno apresenta uma programação dirigida a toda a família e
procura ser uma experiência diferente, de contacto com o Ski ou Snowboard, onde as
famílias terão a oportunidade de se conhecer, divertir e conviver. O Campo de Férias
realizar-se-á durante 3 dias, na Estância de Neve em San Isidro (Leon, Espanha), com
a coordenação da UTC de Ciências do Desporto (ESE-P.Porto). Uma vez que o Ski e o
Snowboard são desportos técnicos, será realizado um acompanhamento inicial por
parte de docentes para uma evolução correta e em segurança.

II.1.2. Respostas Sociais Dirigidas a Seniores
As fundações da CPipp alicerçam-se numa matriz solidária, cuja missão requer uma
resposta social às necessidades dos associados. De acordo com as disponibilidades
financeiras existentes os Estatutos da CPipp destacam várias atividades, entre as quais
o “Centro de dia ou lar residencial para a terceira idade” (Estatutos, art.º 2.º, nº 2,
alínea d)).
Torna-se claro que a missão da CPipp está ligada a um compromisso social ao qual urge
dar uma resposta positiva com o nosso empenho, entrega, esforço e envolvimento de
todos.
Contudo, defendemos que esta resposta social deve ser dada de forma consertada,
inter-geracional e sistémica numa rede estruturante a ser criada pela CPipp de modo
a ajudar a resolver ou a minorar problemas reais dos nossos associados no apoio à
Infância e no acompanhamento direto ao sénior, promovendo a saúde,
disponibilizando cuidados preventivos e paliativos, retardando ou evitando doenças
relacionadas com processos demenciais, numa perspetiva de envelhecimento ativo e
saudável. Para prosseguir este desiderato a CPipp já realizou um inquérito aos seus
associados, elaborou um projeto de intervenção desde a criação do Centro de
Dia/Convívio (CED) ao Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), aprovado por unanimidade
em Assembleia Geral de 30 de março de 2015, não olvidando o objetivo a longo prazo
da criação da Casa Residencial Sénior.
No Centro de Dia já foram gizados tempos e valências específicas de intervenção,
desde a criação de espaços de cultura e lazer, para provocar rotinas de encontros entre
os associados, bem como espaços de aprendizagem inter-geracional, otimizando
competências e saberes. Este marco de solidariedade tem de continuar e ser reforçado
e, por isso, apela-se à participação de todos, a um voluntariado ativo no sentido de se
criar uma estrutura que alavanque o nosso Centro de Dia. Para além das ideias
lançadas procura-se, neste próximo ano, um espaço adequado para se sentir e
experienciar o projeto como uma realidade.
Por outro lado, como o Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) “consiste numa resposta
social que pretende prestar serviços a pessoas que se encontram em situação de
dependência, possibilitando-lhes a permanência no seu meio habitual” (Projeto CPipp,
p. 22) torna-se importante não descurar esta valência e logo que estejam reunidas as
exigências mínimas assegurar a prestação de cuidados de saúde, de higiene e conforto,
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reabilitação e reintegração, incentivando a autonomia possível e contribuindo para a
melhoria da qualidade de vida dos associados e seus familiares.

II.2. Seguro de Saúde
O seguro de saúde é um produto disponibilizado aos associados que merece grande
adesão e reconhecimento, proporcionando uma garantia complementar ao sistema
da ADSE.
Embora se entenda que as condições negociadas em 2016 são já bastante atrativas,
face a produtos similares, será mantida uma atenção especial às possibilidades de
melhoria, resolvendo também as questões concretas que a sua execução implica,
nomeadamente as que sejam reportadas pelos associados, a quem será dirigido um
inquérito específico.
Do mesmo modo serão efetuadas ações de divulgação e esclarecimento nas Unidades
Orgânicas.

II.3. Projeto Re-food
Lançado em 2011, o projeto Re-food é um esforço eco humanitário, 100% voluntário,
efetuado para e pelos cidadãos numa pequena área de atuação. Tem como principal
objetivo, acabar com a fome nos centros urbanos, socorrendo-se para o efeito de
parceiros do setor da restauração que, de forma graciosa, disponibilizam o desperdício
de alimentos preparados, estabelecendo uma “ponte humana que liga quem tem uma
sobra diária a quem tem uma necessidade diária”.
A visão global do seu mentor Hunter Halder, um norte-americano a residir em
Portugal, consistia em replicar este conceito em todos os bairros de Lisboa, tornando
Lisboa na primeira cidade do mundo sem desperdício de alimentos preparados. A
generosidade da ideia, associada à vontade de ajudar, tendo feito com que o projeto
se tenha expandido um pouco por todo o país.
Dentro da linha de ação da solidariedade como marco de responsabilidade, a CPipp irá
associar-se a este projeto, dando o seu contributo com a abertura de novos pontos refood nas áreas de atuação do Politécnico do Porto.
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III. Atitude de Convívio, de Desporto e de Lazer

III.1. Festividades Tradicionais
Atividade | Arraial de S. Pedro
O Arraial de S. Pedro realizar-se-á em junho, mantendo-se a tradição de realização nos
jardins do ISCAP, com as características habituais dos anos anteriores. Não faltarão
vinhos e petiscos, assim como uma grande sardinhada. Para quem gosta de cantar
temos Karaoke e para quem gosta de ouvir temos o Coro da CPipp. Fogo de artifício e
porco no espeto serão também ingredientes obrigatórios.
______________________________________________________________________
Atividade | Magusto de S. Martinho
O Magusto de S. Martinho, é já uma marca da Casa. Esta iniciativa tem o objetivo de
promover o convívio e o encontro entre as pessoas que fazem parte desta grande Casa.
Castanhas e Água-Pé são um excelente pretexto para retomar o convívio outonal.
______________________________________________________________________
Atividade | Festa de Natal
A Festa de Natal é uma iniciativa com tradição enraizada na Casa desde a sua origem.
É uma iniciativa especialmente apreciada pelos mais pequenos, mas sempre
acompanhados pelos sócios da CPipp que a valorizam e na qual participam ativamente.
Como é habitual, toda a tarde será brindada com muita animação e diversão.

III.2. Atividades Culturais e de Lazer
Atividade | Visita ao Eco-Museu de Rates: Património Rural
Criado em 2007, o Ecomuseu de S. Pedro de Rates (Rates - Póvoa de Varzim) consiste
num circuito pedonal com 8 Km em que parte integra o caminho de peregrinação a
Santiago de Compostela. Ao longo deste percurso podemos visitar oito estações, das
quais destacamos: a Igreja Românica, a Praça, os moinhos de água e de vento e a
cultura do linho. No final da visita pode-se saborear o pão regional. A iniciativa tem
um custo simbólico de 5€ por participante, um valor inferior para os associados da
CPipp.
______________________________________________________________________
Atividade | Pelos Caminhos do Jacinto
O desafio é partir da Estação de São Bento em direção a Tormes, saindo na estação
sobranceira ao rio Douro, encenando a chegada do Jacinto e do Zé Fernandes, e
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caminhar em direção à Quinta da Vila Nova. Subida da serra pintada dos mais variados
tons de verde e com o Douro em repouso, com paragem obrigatória para olhar e
“absorver” a beleza do Solar do Lodeiro, onde se evocou o drama de José Augusto e
de Fanny Owen. Depois, uma visita guiada à casa onde hoje está a Fundação Eça de
Queiroz.
Não é possível sair sem antes se poder disfrutar uma ementa semelhante à do
romance “A Cidade e as Serras”, onde o prato principal foi “Arroz de Favas com Frango
Alourado”. Como opção haverá a hipótese de pernoitar no Hotel-Escola e, do cais do
hotel, subir o Douro de barco até ao Pinhão, regressando daqui ao Porto.
______________________________________________________________________
Atividade | Por Terras de Miguel Torga
"Por terras de Miguel Torga" - propõe-se uma viagem pela palavra onde o Douro serviu
de inspiração ao nosso grande poeta transmontano Miguel Torga. Na primavera será
o melhor tempo para essa descoberta, mais propriamente em finais de Abril... Esta
vivência com a natureza, com o significado da palavra e com a degustação de um bom
cabrito no restaurante S. Leonardo será de um ou dois dias mediante os interesses
manifestados e o diálogo com os responsáveis pela cultura local. Preço: em análise.
______________________________________________________________________
Atividade | Viagem aos Açores
37º 44.1'N | 25º 40.3'W
Que local de brumas e lendas fica nesta localização?
Os Açores que, segundo a lenda que são os restos da mítica Atlântida, terra de
verdejantes prados, aprazíveis pessoas, excelente gastronomia e… vacas.
A CPipp vai descobrir esta pérola plantadas no oceano atlântico, degustar o cozido nas
furnas, percorrer os caminhos traçados por gente sem medo, visitar as lagoas e tomar
banho num mar quase intocado.
Uma visita à Ilha de S. Miguel, à Terra da Lagoa das 7 Cidades, à Lagoa do Fogo, às
Furnas, a Rabo de Peixe e ao Norte Grande. Gostaríamos de ser muitos a mascar uma
gama, beber uma bea tirada de uma freza e ficar todos prezados com uns albarozes.
______________________________________________________________________
Atividade | Iniciação ao Golfe
Aproveitando as excelentes condições do campo de golfe de Ponte de Lima, será
proposta a realização de uma jornada de um dia, com o apoio da UTC de Desporto da
ESE, conciliando a atividade desportiva (iniciação à atividade do golfe) com o convívio
e a gastronomia na vila mais antiga de Portugal.
______________________________________________________________________
Atividade | Passeio à Galiza
Aproveitando a realização, em O Grove, do tradicional Festival do Marisco, propõe-se
uma incursão por terras galegas, visitando a cidade e passeando de barco na Ria de
Arousa.
______________________________________________________________________
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Atividade | Runners CPipp
Incentivar e criar uma equipa de runners da CPipp. Com esta atividade pretende-se
agregar os associados que praticam a modalidade de running e/ou passeio num
conjunto. Permitindo um aumento do convívio antes e depois das provas para os
“profissionais” e a amena cavaqueira no grupo mais desportista. Esta ação tem como
objetivo principal fomentar a prática de desporto.
______________________________________________________________________
Atividade | Experiência de Canoagem e Rafting no Rio Minho
Esta atividade, com a orientação técnica da UTC de Ciências do Desporto, da Escola
Superior de Educação, decorrerá durante um dia e pretende constitui-se como uma
experiência extraordinária de contacto com a natureza, entre a montanha e o rio. A
descida, far-se-á em Kayak e Raft.
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IV. Horizontes Educativos, Culturais e de Cidadania

Atividade | Atividades do Grupo Coral
O Grupo Coral foi criado pela Casa do Pessoal em 2008, com o apoio dos professores
Rui Ferreira (ESE) e Carlos Azevedo (ESMAE), sendo dirigido por Daniel Gonçalves,
diplomado da ESE. É um grupo amador que se encontra consolidado e permanece uma
aposta da Direção da Casa.
Para 2017 pretende-se o reforço da participação, através de nova campanha de
divulgação junto da comunidade do P.Porto, de modo a alargar os seus horizontes de
desenvolvimento. Paralelamente, pretende-se desenvolver um grupo de
aprendizagem e prática de instrumentos musicais tradicionais, dando sequência ao
trabalho anterior com o Cavaquinho e juntando outros, como o bandolim ou a
guitarra.
Ensaia às quartas-feiras das 19h às 20h30m, no Auditório de Música da ESE, contando
com a colaboração graciosa desta Escola para a utilização de espaços e equipamentos.
Tem feito um trabalho para a comunidade interna (Cantar das Janeiras, atuação na
festa de S. Pedro ou de S. Martinho…) mas também já no exterior, como sejam as
atuações no Café Magestic. O programa anual será divulgado no sítio Web da Casa.
Paralelamente, pretende-se desenvolver um grupo de aprendizagem e prática de
instrumentos musicais tradicionais, dando sequência ao trabalho anterior com o
Cavaquinho e juntando outros, como o bandolim ou a guitarra.
______________________________________________________________________
Atividade | Aprendizagem de Instrumentos Musicais Tradicionais
A criação de grupos musicais que ajudem a promover o cancioneiro tradicional
português ou outros géneros musicais que não colidam com o Grupo Coral, são por si
só, uma via para a promoção da CPipp, pelo que este tipo de iniciativas será bemvindo. Como forma de incentivar a integração dos associados nos diferentes grupos, a
CPipp pretende promover cursos de aprendizagem de instrumentos musicais, em
particular dos seguintes cordofones: bandolim, guitarra e cavaquinho.
______________________________________________________________________
Atividade | Workshop de Fotografia
Pretende-se, aproveitando os recursos e colaboração da jovem escola ESMAD,
organizar uma ação (um dia) envolvendo a formação técnica e aplicação prática
através de um roteiro pedipaper por Vila do Conde. Em sala, trabalhar o antes e depois
da formação, considerando objetivos do autor, os diferentes prismas de “leitura”,
nomeadamente os coletivos (turma), etc.. O trabalho pode ter continuidade, em
formas diversas, sob coordenação da ESMAD.
______________________________________________________________________
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Atividade | Workshop de Culinária
Numa parceria com a recém criada Escola Superior de Hotelaria e Turismo, a CPipp irá
promover dois workshops de culinária com o Chef Rui Fonseca, onde ser procura uma
participação ativa dos associados. Esta ação visa, não só uma oportunidade de
aprendizagem, mas também a confeção de alimentos de forma saborosa, equilibrada
em termos nutricionais.
______________________________________________________________________
Atividade | Jantares Solidários / Temáticos
Ser solidário é ser capaz de provocar encontros, ajuda e cultura! Uma das atividades
pensadas para o próximo ano é a marcação de Jantares solidários onde a exploração
de um tema nos motiva para a conversa, para o encontro, para o debate, para a
degustação e a aprendizagem. Nesse entrelaçar de motivos surge a solidariedade por
uma causa, uma instituição ou um problema social que urge minorar ou ajudar
resolver. Por que somos solidários com e pela comunidade vamos agir!
______________________________________________________________________
Atividade | Um dia numa Escola do P.Porto
Esta atividade, que tem como objetivo descentralizar as atividades da CPipp, pretende
dar a conhecer aos associados a Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras
(ESTGF). Nesta atividade inclui-se a visita guiada à Fábrica do Pão-de-ló de Margaride,
que fica bem perto das instalações da ESTGF.
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Plano de Atividades e Orçamento 2017

Orçamento 2017
2017

Orçamento

Investimento Exploração

Receitas
DE EXPLORAÇÃO
Joias e Quotas

18.865 €

Seguro de saúde - prémio

87.140 €
3.726 €

Seguro de saúde - comissão de gestão

13.200 €

Rendas

122.930 €

ACTIVIDADES RECREATIVAS E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
4.800 €

Campos de férias

375 €

Arraial de S. Pedro

80 €

Magusto de S. Martinho
Festa de Natal

140 €

Outras Atividades

500 €

5.895 €

EXTRA EXPLORAÇÃO
6.600 €

Donativos
Juros de Aplicações Financeiras

Sub-Total

0€

600 €

7.200 €

136.025 €

136.025 €

65.000 €

Fundo Social

Total das receitas

65.000 €

65.000 €
0€

201.025 €

Despesas
ACTIVIDADES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL
6.900 €

Campos de férias
Creche e Jardim de Infância/Centro de Dia/Serviço Apoio Dom.

65.000 €

7.000 €

78.900 €

ACTIVIDADES RECREATIVAS
Maestro Grupo Coral

2.200 €

Arraial de S. Pedro

2.800 €

Magusto de S. Martinho

1.000 €

Festa de Natal

6.600 €
500 €

Outras atividades

13.100 €

ADMINISTRATIVAS
Gastos com o pessoal
Remunerações ao pessoal

8.674 €

Encargos sobre remunerações

1.717 €
500 €

Prémios

10.891 €

Serviços Externos

2.214 €

Serviços de Contabilidade

2.500 €

Artigos para oferta [Associados]

87.140 €

Seguro de saúde associado - prémio
Deslocações e estadas

1.200 €

Promoção e imagem

2.000 €

Outras despesas

3.080 €

98.134 €

65.000 €

136.025 €

201.025 €

0€

0€

0€

Total das despesas
Saldo previsional
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