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1. Introdução  

O plano de atividades da ASPEV - Associação Social Vida a Cores, foi elaborado 

com base: no levantamento de necessidades executado na definição do plano anterior; 

numa análise reflexiva das dificuldades sentidas na dinamização das atividades 

desenvolvidas no ano transacto; e nas metas que a associação se propõe a alcançar de 

modo a promover o envelhecimento ativo apostando numa intervenção que dê resposta 

às reais necessidades biopsicossociais dos participantes. Neste seguimento, este plano foi 

delineado para satisfazer as necessidades previamente diagnosticadas e dar resposta aos 

interesses e expetativas do público-alvo, numa perspetiva de melhoria contínua dos 

serviços prestados que permita alcançar o grau de excelência. 

 

2. Enquadramento 

 A Associação Social de Pevidém Vida a Cores nasceu no dia 26 de novembro de 

2018, com sede na freguesia de Selho S. Jorge, com a grande missão de trazer serviços 

inovadores, um serviço de excelência e que possa abranger toda a comunidade. Tal como 

o próprio nome indica dar Cor à Vida das pessoas. 

 Nos tempos de hoje cada vez as pessoas vivem mais tempo e com melhor 

qualidade de vida. A associação surge com foco na promoção do envelhecimento ativo, 

evitando ou retardando assim a institucionalização. Na Vila de Pevidém são poucas as 

respostas na área do envelhecimento, por isso vimos aqui uma oportunidade para 

apresentarmos os nossos serviços e darmos o melhor de nós a esta comunidade. 

 Este documento foi elaborado para operacionalizar os objetivos e estratégias, tem 

vigência de um ano, e integra um conjunto de ações e valores. 

 

Missão 

Neste contexto a Missão da Associação Vida a Cores tem como foco retardar ou 

evitar a institucionalização e promover o envelhecimento ativo. Desta forma, será criado 

um espaço de convívio divertido e dinâmico para realizar atividades e ainda condições 

para prestação de serviços e cuidados a famílias e ou pessoas no seu domicílio.  
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Visão 

 A Associação Vida a Cores tem como visão ser reconhecida como uma 

associação de referência, proporcionando respostas sociais diversificadas e inovadoras 

dirigidas a todas as pessoas e prestar um serviço de excelência na área do 

envelhecimento, sensibilizando a comunidade para a importância da inclusão ativa de 

todos. 

 

Valores 

 A associação trabalha para a comunidade, isto é um público variado de pessoas e 

compromete-se a cumprir alguns valores que são essenciais como: os valores humanos, o 

respeito, a solidariedade, dedicação, honestidade, liderança, compromisso, inovação, 

qualidade, o trabalho em equipa, a alegria e o afeto. 
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3. Estrutura Organizacional e Funcional 

A estrutura organizacional é um fator determinante no funcionamento da 

Associação, no alcance dos resultados e metas desejados, na melhoria dos processos de 

liderança e de comunicação interna e externa.  

Sistematiza-se infra, em forma de organogramas a estrutura organizacional da Vida 

a Cores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assembleia 
Geral

Direção

Equipa 
Técnica

Conselho 
Fiscal
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4. Respostas Sociais 

 

Serviços Disponíveis: 

 Centro Sénior de atividades ocupacionais de tempos livres 

 Atendimento/acompanhamento psicossocial; 

 Apoio familiar e aconselhamento parental; 

 Atendimento e acompanhamento social; 

 Intervenção direta; 

 Intervenção precoce. 

 

 O que fazemos...:  

 Dinamização de atividades sociais, lúdicas, recreativas e culturais; 

 Workshops e ações de sensibilização; 

 Promoção de ações de formação profissional certificada; 

 Serviço de companhia e dinamização de atividades no domicílio; 

 Serviço de acompanhamento individual (enfermagem e psicologia); 

 Acompanhamento do utente ao exterior (bens e serviços); 

 Banco Local de Voluntariado. 
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Objetivos ASPEV 

 Promover um envelhecimento ativo e saudável e o reconhecimento do valor da 

pessoa idosa, como cidadão com um percurso de vida com memórias, 

experiências e saberes; 

 Criar respostas novas e inovadoras para a promoção do envelhecimento ativo; 

 Transformar os hábitos diários das pessoas, como ficar em casa isoladas, passar 

os dias sentadas a jogar às cartas e passar o dia a ver televisão; 

 Assegurar a oferta de cuidados, com carácter urgente e permanente, que visam 

prioritariamente manter a autonomia das pessoas idosas no domicílio e no seu 

ambiente habitual de vida; 

 Estabelecer medidas destinadas a assegurar a mobilidade das pessoas idosas e a 

acessibilidade a direitos, benefícios e serviços;  

 Implementar respostas de apoio às famílias que tenham que assegurar cuidados 

e acompanhamento adequados a familiares idosos, em situação de dependência;  

 Promover e apoiar iniciativas destinadas à formação inicial e em exercício de 

profissionais, voluntários, familiares e outras pessoas da comunidade;  

 Promover atividades e dinâmicas sociais, culturais e recreativas entre toda a 

comunidade, mais especificamente (área da infância, juventude e idade adulta); 

Objetivos a curto-prazo 

 Pretendemos atingir a meta de 500 sócios, não obtida no último ano; 

 Aquisição de uma carrinha de nove lugares; 

 Candidatura à atribuição do subsídio anual da Câmara Municipal de Guimarães 

através do RMISG; 

 Candidatura a protocolos da Segurança Social; 

 Candidatura a programas disponíveis durante o ano de 2020 que sejam 

compatíveis com a área de intervenção da Associação; 

 Candidatura ao Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Guimarães; 

 Continuação da parceria com a Junta de Freguesia para atividades e apoio ao 

funcionamento; 

 Aumento das parcerias com Instituições locais; 

 Continuação da angariação de donativos (padrinhos de projetos ou anjos). 
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5. Levantamento de necessidades 

 

Para a elaboração deste plano de atividades a associação tomou como referência a 

experiência de intervenção do ano transacto, continuando a dinamizar as atividades com 

maior adesão e com resultados mais positivos e apostando na inovação e diversificação de 

atividades que permitam colmatar as dificuldades sentidas e as necessidades 

diagnosticadas. Este plano foi delineado especialmente para promover o combate ao 

isolamento social, ao sedentarismo e à falta de estimulação cognitiva. 

Dada a heterogeneidade dos participantes, as atividades planeadas incluem os 

gostos, necessidades e interesses gerais e individuais, de modo a fomentar o convívio, as 

relações interpessoais e os laços de amizade entre os participantes.  

De realçar, que até ao momento a ASPEV Vida a Cores, proporciona um 

acompanhamento individualizado a dois idosos com patologias do foro mental, 

(nomeadamente a doença de Alzheimer) que inicialmente participavam nas atividades da 

ASPEV uma vez por semana, passando atualmente para a frequência de três atividades 

semanais. 

 

6. Atividades 

 

A dinamização de atividades pressupõe potenciar um envelhecimento ativo, 

saudável e integrado, proporcionando aos clientes/participantes uma vida mais ativa 

através da integração de momentos lúdicos, criativos e comunicacionais.  

A estratégia de ação da ASPEV Vida a Cores, valoriza os saberes e a cultura de 

cada cliente/participante, promovendo ações que estimulem a sua autonomia, 

criatividade, utilidade e que previnam o aparecimento de incapacidades inerentes ao 

processo de envelhecimento. 

O plano de atividades anual será complementado com uma tabela de atividades 

que serão desenvolvidas semanalmente na nossa associação e nas entidades parceiras.
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4.1 - Atividades semanais 

 

 Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira 

Manhã 

"O valor da Nutrição" 

Nutricionista 

"Oficinas da 

Alfabetização" 

"Toca a Mexer" Pilates 

Ginásio F&M 

"Bordar com Arte"        

Bordados de 

Guimarães 

 

Tertúlia 
"Cultivar Saberes" 

Horta Pedagógica 

Programa 65+ 

(acompanhamento 

individual ao idoso) 

"Cultivar Saberes" 

Horta Pedagógica 

Planeamento das 

Atividades 

Planeamento das 

Atividades 

Planeamento das 

Atividades 

Atendimento e 

acompanhamento 

psicossocial 

Planeamento das 

Atividades 

Tarde 

 

"Música ConVida" 

Cavaquinho Atividade de 

estimulação cognitiva 

Transporte ao Lar do 

Paraíso 

"Oficina das Novas 

Tecnologias" 

Informática 

"Oficina das Novas 

Tecnologias" 

Informática 

"Artes e Ofícios"    

Trabalhos manuais 

"Artes e Ofícios"    

Trabalhos manuais 

Atividade de 

estimulação cognitiva 

Atendimento e 

acompanhamento 

psicossocial 

Atividade de 

estimulação cognitiva 

Lanche Lanche Lanche Lanche Lanche 
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Plano de Atividades Geral 

Atividade Objetivo Calendarização 

Divulgação dos serviços e da 

associação 

Ampliar a divulgação dos serviços da associação; 

Continuar a angariar clientes/participantes; 
Ano de 2020 

Angariação de sócios 

Continuação do trabalho de motivação e sensibilização da população para a importância 

dos serviços que a associação irá prestar; 

Continuar a angariar sócios; 

Ano de 2020 

Acordos com a Câmara, 

Segurança Social e Junta de 

Freguesia 

Continuar as candidaturas para obter apoio para as atividades, seja financeiro, apoio em 

géneros, recursos, entre outros; 
Ano de 2020 

Candidatura a programas de 

financiamento 

Continuar a concorrer aos programas de financiamento disponíveis a nível concelhio e 

nacional, de modo a potenciar a inovação e diversificação das atividades e dos serviços 

prestados pela associação; 

Ano de 2020 

Rede de parcerias e 

cooperação 

Ampliar a rede de apoio mútuo, de cooperação e o desenvolvimento de sinergias para 

aquilo que é o bem comum; 
Ano de 2020 

Eventos Solidários 

Ampliar a divulgação da associação, fomentando a inscrição de novos sócios e novos 

clientes/participantes; 

Continuar a angariação de apoios, reconhecimento, financiamento, entre outros; 

Ano de 2020 

Recrutamento de Voluntários 

Continuar o apoio às parcerias criadas; 

Incentivar e envolver a comunidade para a participação social e, por conseguinte, 

rentabilizar recursos; 

Ano de 2020 

Recrutamento de Recursos 

Humanos 
Reforçar a equipa da associação, de forma a aumentar e melhorar os serviços; Ano de 2020 

Avaliação da associação 

Avaliar o grau de satisfação dos clientes e dos associados; 

Avaliar a qualidade das atividades e serviços; 

Avaliar os recursos humanos; 

Ano de 2020 
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Plano de Atividades Específico 

Janeiro 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Dia mundial do Braille  

Conhecer o sistema de escrita tátil Braille; 

Dar a conhecer os objetos que utilizamos no nosso 

dia-a-dia que têm esta escrita; 

Aprendizagem básica desta escrita. 

Pessoa com conhecimento sobre 

esta escrita; 

Material informático: 

Computador; Projetor; Colunas 

Semana de 6 a 10 de 

janeiro 

Dia de Reis 

Relembrar o dia de Reis através dos costumes e 

das tradições; 

Estimular a voz através do canto dos reis; 

Estimular as relações interpessoais, o convívio e a 

partilha interinstitucional. 

Transporte coletivo; 

Outros a definir 

 

Semana de 6 a 10 de 

Janeiro 

Dia Internacional do Riso - 

Terapia do Riso 

Promover o riso, levando a que as pessoas se 

sintam mais leves, relaxadas e mais felizes; 

Proporcionar momentos de diversão e 

descontração entre os participantes. 

Técnico de Terapia do riso ou 

yoga do riso; 

Semana de 20 a 24 

de Janeiro 

Fevereiro 
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Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Workshop "Boas práticas 

ambientais" 

Incentivar os participantes para as boas práticas 

ambientais a incluir na atividade da vida diária; 

Promover noções de cidadania ambiental e preservação 

do ambiente. 

 

Computador; 

Projetor; 

Outros materiais a definir 
Semana de 3 a 7 de 

Fevereiro 

Comemoração do dia dos 

namorados 

Estimular e relembrar a importância do amor; 

Estimular a criatividade e a memória; 

Desenvolver a motricidade fina; 

Promover o enriquecimento cultural, o bem-estar e o 

convívio. 

Computador; 

Materiais a definir; 
Semana de 10 a 14 

de Fevereiro 

Comemoração Dia da Amizade 

Promover a troca de mensagens de amizade entre os 

clientes; 

Promover a importância da socialização e amizade; 

Estimular a criatividade. 

Computador; 

Materiais a definir; Semana de 10 a 14 

de Fevereiro 

Comemoração do Carnaval 

Estimular as relações interpessoais , o convívio e a 

partilha  interinstitucional; 

Envolver os participantes na atividade carnavalesca 

promovida pela autarquia. 

Transporte coletivo; 

Outros a definir 

 

Semana de 24 a 28 

de Fevereiro 
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Março 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Dia Internacional da Mulher 

Contextualizar a história do dia da mulher; 

Sensibilizar para a valorização do papel da mulher; 

Promover o bem-estar, a autoestima e o convívio. 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

Semana de 09 a 13 

de Março 

Dia do Pai 

Conviver em família favorecendo os vínculos familiares ; 

Sensibilizar para a valorização do papel da paternidade na 

família; 

Promover a autoestima e bem-estar. 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

Semana de 16 a 20 

de Março 

Dia Mundial da Poesia 

Refletir sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das 

habilidades criativas de cada pessoa; 

Estimular a criatividade e os sentimentos; 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

Semana de 17 a 21 

de Março 

Dia Mundial do Teatro Assistir a uma peça de teatro; 

Transporte; Semana de 23 a 27 

de Março  

Abril 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Dia Mundial da Atividade Física 
Promover a prática de atividade física; 

Compreender a importância da prática de atividade física para a 

Professor de 

Educação Física ou 

Semana de 6 a 10 de 

Abril 
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saúde; desporto; 

Dia Mundial da Saúde 

Realizar um rastreio de saúde geral: auditivo, visual, diabetes, 

tensão arterial, peso; 

Consciencializar para a importância de viver uma vida saudável 

a todos os níveis; 

Profissional de 

saúde; 

Computador; 

Coluna; 

Projetor; 

Semana de 6 a 10 de 

Abril 

Páscoa 

Fomentar a comemoração da época festiva; 

Desenvolver a criatividade; 

Promover o convívio; 

Padre; 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

Semana de 6 a 10 de 

Abril 

25 de Abril Consciencializar para a importância deste dia; 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

Semana de 27 a 30 

de Abril 

Dia Mundial da Dança 

Promover esta arte que é vista como linguagem universal, 

promotora de ideais como a liberdade de expressão e a 

igualdade de direitos; 

Professor de 

Dança; Dia 29 de Abril 

Maio 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 
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Dia da Mãe 

Homenagear todas as mães e sensibilizar para a importância do 

amor entre mãe e filho; 

Valorizar o papel da mãe/mulher na família e na sociedade. 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

Semana 4 a 8 de 

Maio 

Dia Internacional da Família 

Sensibilizar para a importância do valor da família; 

Reforçar a mensagem de união, amor, respeito e compreensão 

necessárias para o bom relacionamento de todo; 

Fortalecer a coesão grupal através da partilha de experiências / 

vivência familiares marcantes; 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 
Semana de 11 a 15 

de Maio  

Banco Alimentar 
Promover o voluntariado; 

Angariar donativos de bens alimentares; 
A definir A definir 

Passeio Convívio Anual "Vida a 

Cores" 

Fomentar o convívio e a confraternização dos seniores; 

Proporcionar um dia diferente com momentos lúdicos e de 

cultura; 

Estabelecer laços entre os participantes, promovendo o 

combate ao isolamento e à solidão; 

A definir A definir 

Junho 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Dia Mundial do Yoga 
Sensibilizar para a importância do Yoga enquanto atividade 

física, mental e espiritual; 

Instrutor de yoga; 

Computador; 

Semana de 17 a 18 

de Junho 
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Aumentar a perceção sobre os benefícios da prática do yoga; 

Apresentar e experienciar novas atividades e novas técnicas; 

 

Coluna; 

Material a definir; 

Comemoração do dia mundial 

da consciencialização da 

Violência Contra a Pessoa Idosa 

Refletir sobre a sensibilidade do tema; 

Alertar os idosos e seus familiares para situações de burlas; 

Aconselhar sobre os procedimentos a adotar em caso de burla; 

Aconselhar sobre os procedimentos a adotar em situações de 

violência contra a pessoa idosa 

Computador; 

Projetor; 

Coluna; 

Outros materiais a 

definir; 

15 de junho 

Comemoração dos Santos 

Populares 

Festejar os Santos Populares; 

Promover o convívio e espirito de confraternização; 

Favorecer as relações interpessoais; 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

De 22 a 30 de Junho 

Julho 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Participação na ExpoPevidém 

Divulgação dos serviços e atividades da associação; 

Angariação de sócios e participantes; 

Dinamização de palestras e workshops com diversas temáticas; 

Exposição dos trabalhos realizados pelos participantes; 

Demonstração em grupo das atividades desenvolvidas nas 

sessões de aprendizagem;  

Expositor; 

Cadeiras; 

Projetor; 

Tela; 

Mesas; 

 

A definir 
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Atividade de sorteio; 

 

Atividades no Exterior 

Despertar interesse na realização de atividades ao ar livre; 

Fomentar o espírito desportivo e o fair-play, promovendo o 

respeito pelas regras das atividades e pelos participantes;  

Realizar atividades lúdicas; 

Materiais a definir 

De 20 a 31 de julho 

Dia Mundial dos Avós 

Promover a participação nas atividades concelhias; 

Promover as relações intergeracionais e familiares; 

Reconhecer o valor dos avós e da sabedoria por eles adquirida; 

Computador; 

Coluna; 

Material a definir; 

Semana de 27 a 31 

de julho 

Piquenique convívio 

Promover o convívio entre os participantes; 

Conhecer novos lugares; 

Promover o desenvolvimento de competências pessoais e 

sociais através da interação com o outro; 

Material a definir 

Última semana de 

Julho (dia a definir) 

Setembro 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Comemorar o dia Mundial da 

Doença de Alzheimer 

Realizar uma ação de sensibilização com  uma abordagem 

sobre a doença; os sinais e os sintomas; como agir e reagir; o 

papel dos cuidadores; 

Sala ampla; 

Cadeiras; 

Computador; 

21 de Setembro  
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Esclarecer os mitos da doença de Alzheimer; Saber como agir 

no dia-a-dia de uma pessoa com alzheimer; Conhecer os sinais 

e consequências da doença;  Encontrar soluções através da 

troca de experiências. 

Coluna; 

 Projetor; 

Atividade intergeracional 

Promover a união de gerações e as relações intergeracionais; 

Proporcionar momentos lúdicos e recreativos; 

Fomentar o espirito de partilha de vivências e histórias entre 

gerações; 

A definir A definir 

Início do Outono 

Estimular o estado cognitivo e a motricidade fina dos 

participantes; 

Estimular a criatividade; 

Estimular a precisão manual e a coordenação psicomotora; 

Material a definir; 

Semana de 21 a 25 

de Setembro 

Outubro 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Dia do Idoso 

Valorizar o idoso, proporcionando um dia de atenção e carinho 

para o mesmo; 

Sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e 

da necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa; 

Participar nas atividades promovidas pela autarquia; 

Material a definir; 

Semana de 28 de 

setembro a 2 de 

outubro 
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Dia Mundial da Música 

Promover a arte, a cultura e a diversidade musical; 

Assistir a um concerto; 

Material a definir; 

De 1 a 9 de Outubro 

Dia Mundial da Alimentação 

Sensibilizar para a importância de uma alimentação equilibrada 

e saudável; 

Esclarecer os mitos e verdades da alimentação; 

Nutricionista; 

Computador; 

Coluna; 

Projetor 

Semana de 14 a 28 

de Outubro 

Dia Mundial do AVC 

Sensibilizar para os perigos dos Acidentes Vasculares Cerebrais; 

Alertar para os sintomas e divulgar informações sobre os 

procedimentos a adotar em caso de AVC; 

Divulgar estratégias de prevenção do AVC;   

Sala ampla; 

Cadeiras; 

Computador; 

Coluna; 

 Projetor; 

29 de outubro 

Novembro 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Dia Mundial do Cinema 

Estimular os sentidos e as emoções;  

Proporcionar momentos de harmonia e lazer; 

Promover a interação dos Utentes de várias Instituições; 

 

5 de novembro 

Dia de S. Martinho 

Festejar o S. Martinho com um magusto aberto ao público; 

Promover o convívio entre as pessoas; 

 

A definir 

 
Semana de 09 a 13 

de Novembro 
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Dia Mundial da Diabetes 

Sensibilizar a população para o problemática da diabetes; 

Consciencializar os participantes sobre a doença e divulgar 

ferramentas de prevenção da diabetes; 

Enfermeiro ou 

médico; 
Semana de 11 a 15 

de Novembro 

Dezembro 

Atividade Objetivos Recursos Calendarização 

Início do Inverno 

Estimular o estado cognitivo e a motricidade fina das pessoas; 

Estimular a destreza manual e a motricidade fina; 

Material a definir; Semana de 16 a 20 

de Dezembro 

Festa de Natal 

Estimular o estado cognitivo e a motricidade fina dos 

participantes realizando trabalhos decorativos alusivos ao Natal; 

Proporcionar um momento de confraternização entre todos os 

elementos da ASPEV Vida a Cores, realizando um jantar de 

Natal; 

Material a definir; 

Semana de 16 a 20 

de Dezembro 

 

Observação: No decorrer da ação da ASPEV, existe a possibilidade do surgimento de algumas restrições ao normal curso da atividade, perdas, 

ganhos, novas parcerias e oportunidades. Deste modo, este plano de atividades está sujeito a um ajuste contínuo e regular decorrente do surgimento 

de imprevistos. No entanto, tais alterações imperativas não se afastarão dos reais objetivos de intervenção deste plano, uma vez que, o bem estar 

físico, pessoal e social dos participantes estará sempre em primeiro lugar.  
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7. Orçamento 2020 

ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020 - DESPESAS 

         

CONTAS GASTOS 2020   

          

62   Fornecimentos e Serviços Externos     7 755,00 € 

          

  622    Serviços Especializados     

  6221      Trabalhos especializados 855,00 €   

  6222      Publicidade e propaganda 225,00 €   

  6226      Conservação e reparação     335,00 €   

  6227      Serviços bancários 115,00 €   

          

  623    Materiais           

  6231      Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 315,00 €   

  6232      Livros e documentação técnica   55,00 €   

  6233      Material de escritório  875,00 €   

  6234      Artigos para oferta 210,00 €   

                  

  624 
   Energia e 
Fluidos           

  6241      Electricidade       295,00 €   

  6242      Combustíveis 1 550,00 €   

  6243      Água 205,00 €   

  6248      Outros 55,00 €   
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  625    Deslocações, estadas e transportes     

  6251      Deslocações e Estadas     90,00 €   

                  

  626 
   Serviços 
Diversos           

  6261      Rendas e Alugueres     1 200,00 €   

  6262      Comunicação       395,00 €   

  6263      Seguros       230,00 €   

  6265      Contencioso e notariado 45,00 €   

  6267      Limpeza, higiene e conforto     145,00 €   

  6268      Outros Serviços 560,00 €   

                  

          

63      Gastos com Pessoal       12 425,00 € 

  6311      Vencimento       9 100,00 €   

  6312      Subsidio de Alimentação     1 155,00 €   

  635      Encargos sobre remunerações   2 030,00 €   

  636      Seguros Acidentes Trabalho     140,00 €   

                  

68      Outros Gastos e Perdas   245,00 € 

  6812      Impostos indiretos 115,00 €   

  6813      Taxas 85,00 €   

  6888 Outros 45,00 €   

          

          

Total… 20 425,00 € 20 425,00 € 
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ORÇAMENTO PARA O ANO DE 2020 - RECEITAS 

         

CONTAS   RENDIMENTOS 2020   

          

72      Serviços Prestados   3 320,00 € 

  721 
     Prestação de servições na area 
social 2 150,00 €   

  722      Publicidade 820,00 €   

  728      Outras prestações de serviços 350,00 €   

          

75      Subsídios    13 320,00 € 

  752 Câmara Municipal de Guimarães 11 770,00 €   

  754      Subsídios de Outras Entidades  1 550,00 €   

          

78      Outros Rendimentos e Ganhos   3 785,00 € 

  781      Quotas 1 750,00 €   

  782      Mensalidades 1 250,00 €   

  783      Donativos 450,00 €   

  788      Outros rendimentos suplementares 335,00 €   

          

          

          

Total… 20 425,00 € 20 425,00 € 
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