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COMUNICAÇÃO DA PRESIDENTE DA DIREÇÃO 

 

Prezados Sócios e Sócias, a Direção da Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social 

Mariense – Salvaterra apresenta o Plano de Atividades e os Orçamentos de Exploração e de 

Investimentos que se propõe cumprir no ano de 2023.  

A caminho do 4.º ano e último do atual mandato, iniciado em janeiro de 2020, esta direção 

propõe-se dar continuidade aos projetos em curso, em conseguir o objetivo de dotar a 

Instituição com instalações mais centrais que venham permitir a relocalização definitiva do 

Centro de Recursos Comunitários – Atelier de Carpintaria/Jardinagem. 

O pedido de aquisição do imóvel, propriedade de Herdeiros do Sr. Lídio de Sousa, efetuado 

em 30 de abril de 2021, foi respondido pela Direção Regional da Solidariedade Social, em 12 

de julho de 2022, que caso mantivéssemos a intenção de compra teríamos de realizar uma 

candidatura Contrato de Cooperação Valor Investimento. Infelizmente o imóvel já tinha sido 

vendido, pelo que estamos a estudar todas as opções mais adequadas para a finalidade inicial, 

mas também a de podermos encontrar uma solução para que este imóvel possa também 

servir de loja, centralizando-se assim toda a atividade num só espaço, com uma rentabilidade 

de custos. O imóvel onde se encontra a loja social, terminou o contrato de comodato em abril 

de 2022 e foi negociado um de contrato de arrendamento no valor de 1800 € anuais, mas 

válido apenas por 2 anos, sendo que quando este terminar em abril de 2024, o valor da renda 

será no mínimo de 600 euros mensais, situação que para nós é insustentável 

economicamente. 

Desde 2020, que esta instituição tem vindo a debater-se com um crescimento de encargos 

para o cumprimento do Acordo de Cooperação Valor Cliente nº. 539. Esta situação agravou-se 

em 2021, com o encerramento das contas com um saldo de cerca de 36 euros. Em 2022, a 

situação tornou-se mais grave, pois associado às dificuldades, tivemos também um aumento 

dos custos com a reparação e manutenção das nossas viaturas e o aumento da inflação que 

se desencadeou após a guerra na Ucrânia. Assim, há necessidade de renegociar com o ISSA a 

possibilidade de reforço financeiro para áreas que até agora não tinham financiamento 

público, pois só assim conseguiremos dar continuidade aos projetos sociais. 

Outra dificuldade sentida em 2022 e que irá manter-se em 2023 é o fim dos programas 

ocupacionais, chegamos a ter 18 colaboradores e nesta data estão apenas ao serviço da 
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Instituição 9, terão de ser criados mais apoios financeiros para o mercado social de emprego, 

permitindo a integração profissional nas IPSS de pessoas com menor 

escolaridade/qualificação, pois a atividade que estas desenvolvem não é lucrativa. 

Para a persecução dos nossos objetivos, contamos com a boa vontade e polivalência dos 

nossos funcionários que, apesar de serem em número reduzido, desdobram-se em tarefas 

procurando responder às iniciativas que a nossa associação tem promovido. 

Apesar de ter havido uma revisão do Contrato Coletivo de Trabalho para as IPSS’s no ano de 

2021 e de ter havido um aumento ligeiro dos salários, mantém-se a necessidade de haver 

uma revisão salarial das carreiras previstas no CCT, pois há categorias que apesar das 

progressões previstas nunca deixam de receber o salário mínimo em todas as categorias.  

Vivemos tempos difíceis e de incerteza, contudo não deixará esta instituição de continuar a 

aprofundar a sua intervenção e presença na ilha de Santa Maria, procurando o cumprimento 

cabal das atividades ora preconizadas e no bom êxito destes documentos.  

 

A Presidente da Direção 

 

Maria Dulce de Oliveira Resendes 
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1. ORGÃOS SOCIAIS 

(mandato de 1 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2023):  

 

Mesa da Assembleia-Geral:  

Presidente - Gina Paula Sousa Braga e Ferreira 

1.º Secretário - Lubélia Maria Melo Figueiredo Chaves 

2.º Secretário - Maria Natália Cabral da Silva Melo Paiva 

 

Direção:  

Presidente -Maria Dulce de Oliveira Resendes 

Vice-Presidente -Ana Maria Cabral da Ponte Braga Cabral 

Secretário - Aida Maria Figueiredo Tavares 

Tesoureiro -Nélia Maria Coutinho Figueiredo 

Vogal - Maria Filomena de Oliveira Resendes 

 

Conselho Fiscal:  

Presidente -Paulo João Freitas Sousa 

1.º Secretário -Graça da Conceição Pombeiro Andrade Morais 

2.º Secretário -Nélia Paula Chaves Lima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

 

Origem e Missão  

A Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense

Instituição Particular de Solidariedade 

missão de promover o desenvolvimento local e rural, incentivar a formação socioprofissional 

da população, desenvolver atividades culturais e ações de interesse social, com vista a 

proteger os cidadãos na velhice, bem como apoiar e salvaguardar os públicos mais 

desfavorecidos e em situação de exclusão.

 

Valores  

CENTRADA NA PESSOA

PRIORIDADE AOS MAIS 

VULNERÁVEIS E 
EXCLUÍDOS

PRÓ-ATIVIDADE

QUALIDADE
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2. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense

olidariedade Social (IPSS) fundada em 28 de julho de 1998

missão de promover o desenvolvimento local e rural, incentivar a formação socioprofissional 

da população, desenvolver atividades culturais e ações de interesse social, com vista a 

cidadãos na velhice, bem como apoiar e salvaguardar os públicos mais 

desfavorecidos e em situação de exclusão. 

•Responder às necessidades de cada pessoa, no 
respeito pela sua individualidade, dignidade e 
autonomia.CENTRADA NA PESSOA

• Orientação para a proteção de pessoas e grupos 
vulneráveis, fornecendo recursos e fomentando 
competências propiciadoras da participação e da 
inclusão social. 

PRIORIDADE AOS MAIS 

VULNERÁVEIS E 

•Atenção às dinâmicas sociais do território identificando 
riscos (necessidades sociais) e oportunidades sobre os 
quais possa desenvolver uma acção preventiva e/ou 
empreendedora. 

ATIVIDADE

•Promoção da melhoria contínua nos processos e 
serviços.
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A Associação de Desenvolvimento e Solidariedade Social Mariense - Salvaterra é uma 

fundada em 28 de julho de 1998 com a 

missão de promover o desenvolvimento local e rural, incentivar a formação socioprofissional 

da população, desenvolver atividades culturais e ações de interesse social, com vista a 

cidadãos na velhice, bem como apoiar e salvaguardar os públicos mais 

 

esponder às necessidades de cada pessoa, no 
respeito pela sua individualidade, dignidade e 

Orientação para a proteção de pessoas e grupos 
vulneráveis, fornecendo recursos e fomentando 
competências propiciadoras da participação e da 

Atenção às dinâmicas sociais do território identificando 
riscos (necessidades sociais) e oportunidades sobre os 
quais possa desenvolver uma acção preventiva e/ou 

Promoção da melhoria contínua nos processos e 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMETIMENTO 

COM A COMUNIDADE

SOLIDARIEDADE /

RECIPROCIDADE

RESPONSABILIDADE 

SOCIAL
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•Enraizamento da intervenção no contexto 
social local, seja na captação de recursos seja 
na responsabilidade perante as dinâmicas e 
desafios do território. 

COMPROMETIMENTO 

COM A COMUNIDADE

• Observância dos princípios da redistribuição e 
da equidade como primado da orientação da 
gestão e da intervenção social. 

SOLIDARIEDADE /

RECIPROCIDADE

•Prestação de contas (social, económica e 
ambiental), transparência e mensurabilidade 
do valor social da atividade desenvolvida.

RESPONSABILIDADE 
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Enraizamento da intervenção no contexto 
social local, seja na captação de recursos seja 
na responsabilidade perante as dinâmicas e 

bservância dos princípios da redistribuição e 
da equidade como primado da orientação da 

Prestação de contas (social, económica e 
ambiental), transparência e mensurabilidade 
do valor social da atividade desenvolvida.
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RESPOSTAS 

SOCIAIS

INFÂNCIA E 

JUVENTUDE

Projeto 
"Banco do 

Bebé"

FAMÍLIA

●"Banco Solidário"
●Carpintaria Social 
●Carpintaria com 
apoio da Direção 
Regional da 
Habitação 
●Ajuda Alimentar 
de Emergência

TERCEIRA 

IDADE

●Centro de 
Convívio dos 
Idosos de Santo 
Espírito
●"SOS Idoso" 

COMUNIDADE

5 Ateliers: 
carpintaria, 
jardinagem, 
lavandaria, 
costura e 
tecelagem
●Loja Social 
●Atelier de 
Sapateiro 

ECONOMIA 

SOCIAL 

● Aproveitamento 
de um recurso 
endógeno, a lã 
●Reutilização de 
produtos têxteis 
domésticos
●Projeto Estufas
●Serviços de 
carpintaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Associação Salvaterra organiza a sua intervenção acima de tudo na área da Ação Social, 

desenvolvendo serviços de apoio à comunidade que funcionam enquadrados por protocolos 

institucionais, designadamente acordos típicos e atípicos com o Instituto de Segurança Social 

dos Açores e com a Direção Regional da Habitação.  

O esquema anterior representa a atividade da instituição, por áreas de intervenção e 

respostas sociais.  

Na área da Infância e Juventude – Existe o projeto“Banco do Bebé”, onde são apoiadas 

mães, adultas e adolescentes carenciadas, através do fornecimento gratuito de roupa e 

utensílios necessários ao bebé.  

Na área da Família - Para as famílias carenciadas, a Instituição tem 4 projetos de apoio: 

3. Caraterização das Atividades  
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 O “Banco Solidário”, também designado por “Banco de Bens Usados”, apoia através 

da cedência, a título gratuito, de móveis, eletrodomésticos e roupa, doados pela 

comunidade.  

 A carpintaria social apoia gratuitamente as famílias cujas moradias não têm as 

condições de habitabilidade, com: execução de móveis e peças em madeira, bem 

como a montagem, com fornecimento dos materiais pelos utentes. Através do 

protocolo com a Direção Regional da Habitação, a carpintaria apoia as famílias 

sem qualquer custo para as mesmas, sendo os materiais custeados pelo protocolo.  

 A Ajuda Alimentar de Emergência visa acudir famílias e indivíduos em situação de 

grave carência económica, através da compra de alimentos no comércio local. O 

projeto arrancou com receitas próprias da instituição, evoluindo depois com apoios do 

ISSA em 2020 e da Junta de Freguesia de Vila do Porto em 2021 e 2022. 

A proteção na velhice é uma das missões da Salvaterra, sendo assim na área da Terceira 

Idade criou dois projetos. A pensar no combate ao isolamento social, na promoção de 

qualidade de vida e no bem-estar da população idosa, criou-se o Centro de Convívio de 

Idosos, em Santo Espírito, e o projeto “SOS Idoso”. O primeiro é uma resposta social de 

apoio a atividades sociais, recreativas e culturais, organizadas e dinamizadas com participação 

ativa das pessoas idosas, residentes nas freguesias rurais. Já o “SOS Idoso” apoia idosos na 

realização de pequenas tarefas nas suas habitações e logradouros, para os quais já não 

tenham capacidade para as realizar. 

Na área de apoio à comunidade - dentro das áreas de intervenção da Salvaterra, destaca-

se também o Centro Comunitário que é constituído por 5 ateliês: Carpintaria, 

Jardinagem/Estufas, Lavandaria, Costura e Tecelagem. O Centro surgiu para promover as 

competências dos utentes beneficiários do RSI e outros, com o intuito de combinar as 

“sinergias” da comunidade a favor do exercício da solidariedade e do bem-estar de todos os 

indivíduos. 

Na Loja Social, onde são comercializados todos os produtos produzidos pelos diferentes 

ateliers e roupas doadas pela população, e onde fica localizada a única oficina de sapateiro da 

ilha, são outros projetos da instituição. 

Economia social - Para finalizar, são diversas as atividades de economia social que a 

Salvaterra tem desenvolvido ao longo da sua existência. Tendo como base a loja social, 

destaca-se as seguintes produções:  
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 a “ovelhinha da ilha”, aproveitamento da lã de ovelha, um recurso endógeno da 

ilha; 

 a reciclagem da roupa recolhida nos contentores e doada pela população, que 

depois de higienizada é comercializada ou reutilizada para a confeção de trabalhos de 

costura e tecelagem, bem como para retrosaria; 

 a produção de plantios, vegetais, ervas aromáticas e flores nas estufas da Salvaterra, 

para venda ao público;  

 a construção de peças em madeira e móveis para o público em geral, a preços de 

mercado.  
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Assembleia Geral

Direção

Diretor Técnico

Atelier 
Costura/Tecelagem

Atelier de 
Lavandaria

Atelier Carpintaria/

jardinagem

Atelier  das Estufas

Atelier de 
Sapateiro

Loja Social

Centro Convivio de 
Idosos

Conselho Fiscal

 

4. ORGANIZAÇÃOINTERNA 
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ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE NAS CAUSAS SOCIAIS – Promover a 
participação e envolvimento de todas as partes interessadas na instituição

AMPLIAÇÃO DA ATIVIDADE - Criar novos espaços físicos, bem como apostar na 
manutenção e requalificação dos espaços e equipamentos existentes

COMUNICAÇÃO EXTERNA – Melhoria da comunicação e divulgação da 
instituição

SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES - Apostar na organização interna do 
trabalho, bem como no desenvolvimento das competências e formação dos 

colaboradores

MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS – a prestar aos nossos utentes e 
clientes

SUSTENTABILIDADE ECONÓMICO-FINANCEIRA – tendo como finalidade a 
promoção do autofinanciamento da instituição

A Associação Salvaterra desenvolve os seguintes níveis hierárquicos: abaixo da 

Direção existe uma direção Técnica e de Serviços, responsável por organizar informação 

relativa ao funcionamento corrente da instituição, transmitindo-a à Direção, participando nas 

funções gerais de orientação estratégica e planeamento de atividades, e executando as 

deliberações daquele Órgão Social. A direção técnica comunica diretamente com os 

responsáveis de cada setor que, por sua vez, comunicam com os restantes colaboradores.  

 

 

5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

Para 2023, a Salvaterra mantém os seus objetivos estratégicos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. OBJETIVOS PARA AS ÁREAS DA AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDAS

 

Banco Alimentar do 

Carenciadas da Região Autónoma dos Açores

Com a nova candidatura ao P

(POAPMC), aprovada em novembro de 2022,

armazenamento e distribuição dos cabazes alimentares

das dificuldades, decorrentes da edição anterior

armazenamento dos bens alimentares.

Na sede da Associação, dar

gestão mensal deste Banco Alimentar, de apoio às entregas, carregamento 

de relatórios. 

 

Reforço da oferta formativa e capacidade de resposta às necessidades 

sociais do Centro de Recursos Comunitários

(1) No Atelier de Jardinagem com a produção de hortícolas, ervas aromáticas e flores, em 

estufas cedidas por empréstimo pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Santa Maria. 

Esta parceria, além da cedência de duas estufa

terreno e acompanhamento técnico especializado;

(2) No Atelier de Costura dar

outros trabalhos no âmbito da feltragem, através de aquisição de alguma 

aproveitando assim um recurso endógeno da ilha

próprio, quando da construção do novo Centro de Recursos Comunitário

(3) No Atelier de Costura propomo

costura com a manutenção da costureira 

PROSA, cuja candidatura já foi submetida

(4) Dar continuidade ao Projeto “Banco do Bebé”, através da cedência por empréstimo de 

diversos equipamentos e roupa necessár

poderão servir para outras crianças carenciadas;

(5) No Atelier de Carpintaria, dar continuidade à parceria com a Direção Regional da 

Habitação que nos permite a aquisição de materiais destinados à confeção

madeira na carpintaria, destinadas a famílias carenciadas e idosos, promovendo uma melhor e 

mais eficiente gestão dos recursos atribuídos;
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6. OBJETIVOS PARA AS ÁREAS DA AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDAS

Banco Alimentar do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

da Região Autónoma dos Açores 

nova candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

aprovada em novembro de 2022, a Salvaterra pretende 

distribuição dos cabazes alimentares, na sede em Vila do Porto

decorrentes da edição anterior, devido à limitação de espaço

namento dos bens alimentares. 

dar-se-á continuidade às tarefas do gabinete técnic

Banco Alimentar, de apoio às entregas, carregamento 

Reforço da oferta formativa e capacidade de resposta às necessidades 

Centro de Recursos Comunitários 

No Atelier de Jardinagem com a produção de hortícolas, ervas aromáticas e flores, em 

estufas cedidas por empréstimo pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Santa Maria. 

além da cedência de duas estufas, contempla também uma pequena parcela de 

terreno e acompanhamento técnico especializado; 

dar-se-á continuidade ao tratamento de lã, mas enveredando para 

outros trabalhos no âmbito da feltragem, através de aquisição de alguma 

um recurso endógeno da ilha, que queremos implementar com espaço 

próprio, quando da construção do novo Centro de Recursos Comunitário

No Atelier de Costura propomo-nos reforçar a capacidade produtiva de trabalhos de 

ura com a manutenção da costureira na loja social e outra costureira/artesã no âmbito do

, cuja candidatura já foi submetida; 

Dar continuidade ao Projeto “Banco do Bebé”, através da cedência por empréstimo de 

diversos equipamentos e roupa necessários aos primeiros anos de maternidade, que depois 

poderão servir para outras crianças carenciadas; 

No Atelier de Carpintaria, dar continuidade à parceria com a Direção Regional da 

Habitação que nos permite a aquisição de materiais destinados à confeção

madeira na carpintaria, destinadas a famílias carenciadas e idosos, promovendo uma melhor e 

mais eficiente gestão dos recursos atribuídos; 
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6. OBJETIVOS PARA AS ÁREAS DA AÇÃO SOCIAL DESENVOLVIDAS 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 

Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas 

 manter o local para o 

a sede em Vila do Porto. Isto apesar 

devido à limitação de espaço para o 

tarefas do gabinete técnico que executa a 

Banco Alimentar, de apoio às entregas, carregamento de fichas e envio 

Reforço da oferta formativa e capacidade de resposta às necessidades 

No Atelier de Jardinagem com a produção de hortícolas, ervas aromáticas e flores, em 

estufas cedidas por empréstimo pelos Serviços de Desenvolvimento Agrário de Santa Maria. 

s, contempla também uma pequena parcela de 

, mas enveredando para 

outros trabalhos no âmbito da feltragem, através de aquisição de alguma maquinaria, 

, que queremos implementar com espaço 

próprio, quando da construção do novo Centro de Recursos Comunitário; 

nos reforçar a capacidade produtiva de trabalhos de 

na loja social e outra costureira/artesã no âmbito do 

Dar continuidade ao Projeto “Banco do Bebé”, através da cedência por empréstimo de 

ios aos primeiros anos de maternidade, que depois 

No Atelier de Carpintaria, dar continuidade à parceria com a Direção Regional da 

Habitação que nos permite a aquisição de materiais destinados à confeção de peças em 

madeira na carpintaria, destinadas a famílias carenciadas e idosos, promovendo uma melhor e 
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(6) Manutenção da rede de apoio solidário direcionado à população idosa, com a designação 

SOS IDOSO, envolvendo as diversas valências da Associação, aumentando a nossa capacidade 

nas áreas técnicas para apoiar o programa “Idoso em Casa” que o Governo Regional dos 

Açores pretende implementar em breve; 

(7) Continuidade do projeto “Banco de bens usados”, que tem permitido arrecadar bens 

usados doados - móveis, eletrodomésticos e outros materiais para casa - pela população e 

que revertem na totalidade para famílias carenciadas ou em fase de realojamento; 

(8) Fomentar o Atelier de Lavandaria, através da manutenção de uma colaboradora para 

assegurar a seleção e tratamento de roupa, à chegada da mesma, que com o apoio de 

formandos com competências para o efeito, possam dar resposta ao serviço de lavandaria. 

 

 Outras atividades no âmbito social 

(1) Dar continuidade à atribuição de Banco de Ajuda alimentar de emergência - No sentido de 

tentar dar resposta a muitas carências alimentares ao longo do ano, a outras situações não 

contempladas no POAPMC. Foi criado em 2016, o Banco Alimentar de Emergência que veio se 

consolidar em 2017 e que apoia situações pontuais de carência alimentar grave, sinalizadas 

pelos próprios indivíduos que recorrem ao nosso apoio ou devidamente encaminhadas pelo 

Núcleo de Ação Social.  

O projeto arrancou com a consignação de receitas da Associação para esse fim que permitiu a 

sua distribuição pelas famílias carenciadas em situações pontuais. Face ao número de pedidos 

apresentados e à insuficiência de receitas, solicitamos ao ISSA a atribuição de uma verba para 

o efeito, tendo sido atribuído o valor de 2.400,00 €. Infelizmente, com a crise gerada com a 

Pandemia COVID 19, houve um aumento dos pedidos nesta área que fizeram esgotar o valor 

em janeiro de 2021. Solicitado reforço de verba ao ISSA, foi declinado. 

A Junta de freguesia de Vila do Porto, a nosso pedido em 2021, apoiou-nos com uma verba de 

1.500,00€ para essa finalidade. Em Junho de 2022, a Salvaterra voltou a ser apoiada, por 

aquela instituição, com 1.070,00€ para manter este apoio social.  

(2)Manutenção do Centro de Convívio de Idosos de Santo Espírito, em parceria com a Junta 

de Freguesia de Santo Espírito, que decorre todas as 5ª feiras, na antiga Escola Primária de 

Santo António, e que tem como animadora umas das colaboradoras da Salvaterra, contratada 

em março de 2022, através do CONTRATAR-ESTÁVEL.  
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 Investimento 

 

No ano de 2022, chegamos a ter orçamentado a construção de dois armazéns pré-fabricados 

para relocalização definitiva dos Ateliers de Carpintaria e Jardinagem para Vila do Porto, e 

ampliação da área dos Ateliers de Costura/Tecelagem e Lavandaria. Entretanto, com o início 

da guerra na Ucrânia e o aumento significativo dos custos dos materiais, o empreiteiro apenas 

garantia orçamentos para 15 dias, o que neste tipo de investimento não é viável, por isso 

deixamos cair esta possibilidade, pelo menos, enquanto se mantiver a atual conjuntura 

económica. 

A solução mais viável será comprarmos um imóvel no centro de Vila do Porto que permita 

instalar e centralizar as valências de Carpintaria/Jardinagem, Costura e Tecelagem e 

lavandaria, assim como instalar a loja social, para pouparmos recursos financeiros. Existe a 

possibilidade de candidatarmo-nos ao Contrato de Cooperação Valor Investimento, pelo que 

termos de encontrar a solução mais adequada.
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7. AÇÕES A DESENVOLVER 

 

OBJETIVOS GERAIS AÇÃO GRUPOS-ALVO LOCAL RESPONSÁVEL 

 Fomentar formas de sustentabilidade da instituição; 

 Criar espaços de divulgação/visibilidade e promoção 
dos trabalhos realizados com vista o reforço positivo 
e inovação dos utentes; 

 Promover o espírito de solidariedade na comunidade. 

Loja Social 
Atelier Sapateiro 

Atelier de Costura e Lavandaria 
Atelier de Carpintaria e 

Jardinagem 

Comunidade em 
Geral 

Loja Social 
Largo de Santo António, 
Vila do Porto 

 
Débora Coelho 
Fábio Resendes 
Daniel Cabral 
Maria Costa 
Ana Isabel Araújo 
 
 

 Dotar os formandos de conhecimentos e 
competências que os permitam rentabilizar recursos 
próprios; 

 Desenvolver a criatividade e empowerment das 
utentes, promovendo a iniciativa individual na 
realização das diversas atividades; 

 Possibilitar atividades de útil ocupação do tempo, 
fora do seio familiar, permitindo maior contacto com 
a comunidade; 

 Desenvolver trabalhos artesanais que possam ser 
utilizados como fontes de rendimento familiar; 

 Conceder alguns instrumentos necessários à 
autonomização e bem-estar das famílias. 

Atelier de Costura Criativa 
e Patchwork 

Beneficiários de RSI 
Comunidade em 

Geral 

Centro de Recursos 
Comunitários da 
Salvaterra 

Bidonville situada no 
Bairro da PSP 

Ana Isabel Araújo 
Maria Fátima Costa 

 Dotar os formandos de conhecimentos e 
competências, na área de carpintaria, jardinagem e 
tratamento e manutenção de espaços que os 

Atelier de Carpintaria (Apoio na 
confeção de Carpintaria) 

e Jardinagem 

Beneficiários de RSI 
Utentes do SOS Idoso 

Outros Idosos e 

Centro de Recursos 
Comunitários da 
Salvaterra 

Daniel Cabral 
Ernesto Sousa 
Fernando Melo 
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permitam rentabilizar recursos próprios; 

 Prestar serviços diversos a idosos do programa SOS 
Idoso e a famílias em situação de carência. 

famílias carenciadas  
 

Escola Primária de Sta. 
Bárbara 

 

 Dotar os formandos de conhecimentos e 
competências apoiando o Projeto da Feira Social. 

Atelier de Lavandaria Beneficiários de RSI Centro de Recursos 
Comunitários da 
Salvaterra Bidonville 
situada no Bairro da PSP 
 

 

Ana Isabel Araújo 
 

 Promover a difusão do trabalho artesanal de 
tratamento de lã como património cultural; 

 Desenvolver trabalhos artesanais que possam ser 
utilizados como fontes de rendimento familiar. 

Atelier de Tratamento da Lã Beneficiários de RSI 
População em geral 

Centro de Recursos 
Comunitários da 
Salvaterra 
Bidonville situada no 
Bairro da PSP 
Sede da Salvaterra 
Largo Coronel Costa 
Santos, Vila do Porto 

Ana Isabel Araújo 
 

 Promover a melhoria do bem-estar e de qualidade de 
vida da população idosa. Promoção de atividades 
ocupacionais e didáticas de ocupação da população 
idosa com vista o combate ao isolamento e exclusão 
social; 

 Prevenir situações de dependência promovendo a 
autonomia social da população idosa; 

 Promover uma rede de apoio ao idoso na execução 
de pequenas tarefas do quotidiano (área de 
Habitação e Bem-estar), que se tornam de difícil 
realização por motivos de incapacidade ou doença do 
idoso. 

Centro de Convívio de Idosos Comunidade idosa, 
da freguesia de Santo 

Espírito 

Centro de Recursos 
Comunitários da 
Salvaterra 

Escola Primária de Sto 
António, Sto Espírito 

Ana Isabel Araújo  
Josefina Cruz 
Parceria:  Junta de 
Freguesia de Santo 
Espírito 

Projeto SOS Idoso Comunidade idosa 
(abrangida pelos 
parâmetros do 

projeto) 

Concelho de Vila do 
Porto, Ilha de Santa 
Maria 

Josefina Cruz 
Ana Isabel Araújo  
Ernesto Sousa 
Daniel Cabral 
Fábio Resendes 
 

 Angariar produtos de enxoval de bebé para famílias 
carenciadas com bebés e crianças até 4 anos de idade 
e atribuir em regime de empréstimo; 

 Sensibilizar a população em geral para a problemática 

Banco do Bebé Mães grávidas e filhos 
(abrangidos pelos 

parâmetros do 
projeto) 

Concelho de Vila do 
Porto, Ilha de Santa 
Maria 

Josefina Cruz 
Ana Isabel Araújo 
Daniel Cabral 
Débora Coelho 
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da pobreza infantil; 

 Promover o acesso o intercâmbio de ajuda entre 
serviços, famílias e serviço. 

 

- Promover um Banco de Bens (mobiliário diverso, 

vestuário e calçado) disponível para a atribuição a 

indivíduos ou famílias em situação de carência 

económica/social. 

 

Banco Solidário - Proceder à 
aquisição e distribuição de bens às 
famílias carenciadas, após 
deferimento do pedido. 
 
 

Comunidade em 
geral em situação de 

carência seja 
económica ou 

alimentar 

Vila do Porto Josefina Cruz 
Ernesto Sousa  
Débora Coelho  
Daniel Cabral 
Ana Isabel Araújo  
Fábio Resendes 

- Ações regulares de formação interna aos colaboradores  

- Promover a implementação de Avaliação/Gestão de 

desempenho com Autoavaliação e Heteroavaliação 

- Gestão do Desempenho: 
1.Fixação de objetivos 
2.Reunião com colaboradores/funcionários para 
apresentação dos objetivos/resultados esperados 
3.Acompanhamento (reuniões de trabalho periódicas) 
 

 

Reuniões de Trabalho: 
 

1- Gestão de Conflitos 
2- Trabalho em equipa 

3- Comunicação e relações 
interpessoais 

 

 
Colaboradores  

 

Sede da Salvaterra 
 

Direção 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO                                                                                              

2023 

  
 

- 17 - 
 

 

 

7.1 OUTRAS ATIVIDADES  

                                                      
1
 Atividade planeada para 2021, mas não concretizada. 

OBJETIVOS GERAIS AÇÃO GRUPOS-ALVO LOCAL RESPONSÁVEL 

 Promover encontro entre grupos de idosos;  

 Relembrar costumes e tradições;  

 Fomentar partilha de conhecimentos e lembranças;  

 Incrementar o enriquecimento cultural.  

Celebração do dia de Reis: 
Intercâmbio entre centros de 

convívio de idosos para Cantar às 
Janeiras (6 de Janeiro)

1
 

Idosos do grupo do 
Centro de Convívio 

da Salvaterra; 
 Grupo do Centro de 

Dia do 
Recolhimento de 

Santa Maria 
Madalena  

Centro de Recursos 
Comunitários da 
Salvaterra 

Escola Primária de 
Santo António, 
Santo Espírito 

Josefina Cruz, técnica 
superior; 
Ana Isabel Araújo, 
responsável pelo 
Centro de Convívio; 
Ernesto Sousa 
(transporte);  
Parceiros: Junta de 
Freguesia de Santo 
Espírito e 
Recolhimento de 
Santa Maria Madalena.  

 

 Dotar os formandos de competências de iniciação à 
costura;  

 Em 5 sessões, ensinar a “levantar bainhas”, “apertar” 
saias e vestidos, substituir fechos, cortar mangas de 
camisas e “cerzir” calças. 

 Proporcionar atividades de ocupação de tempo, fora 
do seio familiar. 

 Reforçar positivamente a valorização pessoal e 
autoestima. 

 Encorajar a vontade de aprender. 

 Promover a igualdade de oportunidades. 

 
 
 
 

 
 

2ª edição do Curso Básico de 
Costura: “Bainhas, Apertos e 

Substituição de fechos”.  

 
Beneficiários de RSI 

Utentes do SOS 
Idoso 

Comunidade em 
geral 

 
Incuba +, Centro de 
Desenvolvimento e 
Inovação 
Empresarial de 
Santa Maria 

 
Formadora: Costureira 
Maria Fátima Costa;  
Josefina Cruz, técnica 
superior; 
Parceiro: Núcleo de 
Ação Social de Santa 
Maria e Gabinete de 
Apoio à Família da 
SMVP. 
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 Integração ativa na sociedade. 

- Promoverrelações intergeracionais e a partilha de 
saberes e tradições;  
- Consciencializar para a importância da preservação das 
memórias dos nossos antepassados;  
- Fomentar valores de partilha e solidariedade; 
- Criar laços de afeto entre gerações;  
- Consciencializar para a importância do envelhecimento 
ativo. 

Encontros intergeracionais 
(continuação): 

- atividades de celebração de datas 
festivas entre o grupo de idosos e 

crianças; 
- Workshop de cozinha tradicional 
mariense entre idosos e utentes do 

RSI. 
 

Grupo de Idosos do 
Centro de Convívio; 
Alunos da Escola D. 

António Sousa 
Braga ou do ATL de 

Santo Espírito; 
Utentes 

beneficiários do RSI.  
 

Centro de Recursos 
Comunitários da 

Salvaterra 
Escola Primária de 

Santo António, 
Santo Espírito 

Josefina Cruz, técnica 
superior; 
Ana Isabel Araújo, 
responsável pelo 
Centro de Convívio; 
Parceiros: Núcleo de 
Ação Social, Gabinete 
de Apoio à Família da 
SMVP, Junta de 
Freguesia de Santo 
Espírito e Santa Casa 
da Misericórdia de 
Vila do Porto (SMVP).  
 

- Recolha, registo e partilha de histórias sobre expressões 
orais, contos, cantos e lendas, rituais e celebrações, 
ofícios ou saberes e modos de fazer; 
- Valorizar e preservar a memória dos nossos 
antepassados;  
- Consciencializar para a salvaguarda do Património 
Imaterial Mariense; 
- Registar e deixar para as gerações futuras o 
conhecimento acerca de costumes e tradições que, em 
outros tempos, estiveram enraizados no nosso 
quotidiano.    

Suplemento no jornal O Baluarte 
com registo da recolha de 

testemunhos orais (continuação) 

Idosos do Centro de 
Convívio de Santo 

Espírito e 
comunidade em 

geral. 

Jornal O Baluarte, 
distribuído na ilha 
de Santa Maria e 
nas comunidades 
da diáspora 

Josefina Cruz, técnica 
superior; 
Ana Isabel Araújo, 
responsável pelo 
Centro de Convívio; 
Parceiro: O Baluarte 
de Santa Maria.  
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- Dar a conhecer o tear e os materiais necessários à sua 
utilização; 
- Ensinar a criar o próprio tecido por meio da tecelagem; 
- Promover e valorizar uma atividade antiga que faz parte 
do antepassado mariense;  
- Alertar para a necessidade de salvaguardar tradições e 
ofícios da nossa cultura popular;  
- Envolver e dar a conhecer à comunidade os projetos da 
Salvaterra.  

Workshop de “Iniciação à 
Tecelagem” 

Comunidade em 
geral 

Atelier de 
Lavandaria, Costura 
e Tecelagem – 
Bairro da PSP 

Josefina Cruz, técnica 
superior; 
Ana Isabel Araújo, 
Coordenadora da 
valência. 
 

- Desmistificar o conceito de pobreza e quebrar com o 
preconceito da compra de roupa em 2ª mão;  
- Alertar e consciencializara comunidade para a 
necessidade de se reduzir o resíduo têxtil e os impactos 
que este tem para o ambiente. 
 

Celebração da Semana Europeia da 
Prevenção de Resíduos (Iniciativa 

de combate ao resíduo têxtil - 
desfile de moda com roupa usada) 

Jovens alunos da 
Escola Básica e 

Secundária de Santa 
Maria; 

Utentes dos ateliês; 
Comunidade em 

geral.  

Local a designar Josefina Cruz, técnica 
superior; 
Ana Isabel Araújo, 
coordenadora da 
valência; 
Parceiros: Escola 
Básica e Secundária de 
Vila do Porto.  

- Partilha de informações e receitas acerca dos alimentos 
que compõe o cabaz do FEAC;  
- Abordar temas relacionados com saúde e 
entretenimento;  
- Dotar os beneficiários de ferramentas para a confeção 
dos alimentos distribuídos e sobre o combate ao 
desperdício;  
- Sensibilizar para a alimentação saudável.  

“Jornal do mês” na distribuição do 
cabaz alimentar do POAPMC 

(continuação) 

Beneficiários do 
Programa 

Operacional de 
Apoio às Pessoas 

mais Carenciadas.  

Ilha de Santa Maria  Josefina Cruz, técnica 
superior.  

O jornal do mês, distribuído no cabaz alimentar do FEAC, 
tem surtido efeito. Chegam até nós testemunhos e ideias 
dos beneficiários, neste sentido a sessão terá os seguintes 
objetivos:  
- Promover um encontro de partilha de ideias, dicas e 
receitas sobre o uso dos alimentos no cabaz;  
- Desafiar os/as beneficiários/as a compor receitas, a 
serem publicadas no “jornal do mês” com a devida 

Banco Alimentar do FEAC: 
“Conversas sobre receitas” 

(continuação) 

Beneficiários do 
Programa 

Operacional de 
Apoio às Pessoas 

mais Carenciadas. 

Local a designar  Josefina Cruz, técnica 
superior, 
Ernesto Sousa ou 
Fábio Resendes 
(transporte).  
Parceria:  Gabinete de 
Apoio à Família da 
SMVP.  
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autoria;  
- Proporcionar um momento de ocupação de tempo, de 
valorização pessoal e autoestima.  

- Desenvolver e estimular as capacidades físicas e a 
motricidade dos utentes (idosos); 
- Sensibilizar para a prática do exercício físico;  
- Melhorar o estado de humor;  
- Promoção da saúde;  
- Prevenir e sensibilizar para os bons hábitos de saúde; 
- Promover o convívio e a sociabilização. 

Sessão com exercícios de ginástica e 
rastreio de saúde (diabetes, tensão 

arterial e IMC).   

Grupo de idosos do 
Centro de Convívio, 
utentes dos ateliês e 
colaboradores dos 

programas.  

Centro de Recursos 
Comunitários da 
Salvaterra 
Escola Primária de 
Santo António, 
Santo Espírito 

Josefina Cruz, técnica 
superior; 
Ana Isabel Araújo, 
responsável pelo 
Centro de Convívio; 
Parceiro: A designar 
(enfermagem e 
fisioterapia). 
 

- Divulgação de memórias de 25 anos ao serviço da 
comunidade;  
- Dar a conhecer e envolver a comunidade nos projetos da 
Salvaterra;  
- Divulgar junto da comunidade mariense os sonhos e 
projetos futuros da instituição; 
- Criação de um logo ou banner alusivo a esta data.   

Celebração dos 25 anos da 
Instituição 

Utentes dos ateliês, 
funcionários; 

colaboradores dos 
programas de 

emprego; parceiros; 
comunidade em 

geral.  

Local a designar Funcionários e 
Direção. 
 

- Promover a informação aos beneficiários sobre o 

Programa e sensibilizar para o bom uso dos géneros 

alimentares; 

- Capacitar e aprofundar competências na área financeira 

para uma gestão equilibrada da economia doméstica e 

dos orçamentos familiares; 

- Sensibilizar os participantes para o combate ao 
desperdício alimentar e dar competências para a 
rentabilização e o bom uso dos bens de primeira 
necessidade. 
 
 

Ações do POAPMC: 

- “Diferentes formas de utilização dos 

bens alimentares” 

- Workshop “A economia doméstica” 

- Workshop “Cozinha sem Desperdício” 

 

 

Utentes 
beneficiários do 

cabaz alimentar do 
POAPMC 

Local a designar Josefina Cruz, técnica 
superior; 
 
Parceria: Gabinete de 
Apoio à Família da 
SCMVP. 
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8. RECURSOS HUMANOS 

Os colaboradores que prestarão serviço na Associação Salvaterra em 2023 são a constante no 

quadro seguinte: 
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LOCAL DE TRABALHO 
CATEGORIA 

PROFISSIONAL 
VÍNCULO 

CONTRATUAL 

Sede 
 1 Técnica Superior de 

3ª.  
Contrato sem termo 

Atelier de 
Costura/Tecelagem/Lavan

daria 

 1 Ajudante de 
Educação de 3ª. 

(Em substituição da 
Encarregada Geral) 

Contrato sem termo 

Sede / Estufas 
 1 Escriturário 

Principal Contrato sem termo 

Atelier de 
Carpintaria/Jardinagem 

1 Trabalhador de 
Manutenção de 1ª. 
(Carpinteiro Chefe) 

Contrato sem termo 

Loja Social 1 Escriturária de 1ª.  Contrato sem termo 
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Atelier de Sapateiro 1 Sapateiro 
Contrato ELP sem 

termo 

Loja Social  1 Costureira  
Contrato ELP sem 

termo 

Atelier de 
Carpintaria/Jardinagem 

 1 Carpinteiro Programa SEI 

Atelier de 
Carpintaria/Jardinagem 

 1Trabalhador de 
Serviços Gerais 

Programa PROSA 
(Pedido submetido) 

Atelier de 
Costura/Tecelagem 

1 Ajudante de 
Educação/ Costureira 

Programa PROSA 
(Pedido submetido) 

 

Existe a intenção de contratar uma artesã que já esteve na instituição ao abrigo do programa 

PROSA. Para tal, foi submetida uma candidatura para pedido de apoio na área de Igualdade 

de Oportunidades. 

Em 2023, pretende-se continuar a dar formação profissional aos nossos colaboradores, com 

vista a uma maior especialização dos mesmos, para tal procuraremos estabelecer parcerias 
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com outras IPSS’s, recorrendo aos Técnicos Superiores que prestam serviço, racionalizando-se 

custos e meios. 

 

 

9. RECURSOS MATERIAIS 

 

Os imóveis ao dispor da Associação são os seguintes: 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS 
IMÓVEIS/LOCALIZAÇÂO 

FINALIDADE VÍNCULO 
CONTRATUAL 

EDIFÍCIO SEDE – Largo Coronel Costa 
Santos – Vila do Porto 

Sede e serviços 
administrativos e 
espaço polivalente 

Contrato de 
Comodato com o 

Município de Vila do 
Porto 

LOJA SOCIAL – Largo de Santo António – 
Vila do Porto 

Venda de artesanato 
e Atelier de sapateiro  

Contratos de 
Comodato com a 

Confraria do 
Santíssimo 
Sacramento 

ESCOLA DE SANTO ANTÓNIO – Lugar de 
Santo António – Santo Espírito 

Centro de Convívio de 
Idosos, Atelier de 

Jardinagem e Banco 
de Bens usados 

Contrato de 
Comodato com o 

Município de Vila do 
Porto 

ESCOLA DE SANTA BÁRBARA – Termo 
da igreja – Santa Bárbara 

Centro de Recursos 
Comunitários 

Contrato de 
Comodato com o 

Município de Vila do 
Porto 

BIDONVILLE DO BAIRRO DA PSP NR 8 
E ÁREA DE TERRENO DE 4.620 MTS2 - 
Aeroporto 

Bidonville – 
Construção de nova 

valência do Centro de 
Recursos Comunitário- 

Lavandaria 

Propriedade da 
Salvaterra 

 

 E os meios de transporte são os abaixo indicados: 

 

IDENTIFICAÇÃO VIATURA FINALIDADE ANO FABRICO 

82-38-ML – NISSAN CABINE DUPLA – 
Ligeiro misto de 5 lugares 

Atelier de jardinagem 
e Loja Social 

1998 

47-84-VJ – OPEL VIVARO – Ligeiro de 9 
lugares 

Transporte de utentes 
para o Centro de 

Recursos 
Comunitários 

2004 
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22-44-MM - MITSUBISHI L200 – Ligeiro 
misto de 5 lugares 

Transporte de material 
e utentes para o 

Atelier de Carpintaria  
2015 

 

No corrente ano a viatura pick-up NISSAN de 5 lugares, de 24 anos, agravou o seu nível de 

operacionalidade que já estava debilitado pelo elevado desgaste da carroçaria, devido a 

corrosão e pintura, por ter tido constantes avarias no motor e travões, com um acréscimo 

significativo de despesas e de dias de inoperância, que foi colmatada com uma viatura de 

empréstimo pela oficina. Esta situação tem-nos causado muitos transtornos para a normal 

prestação das nossas atividades, como tem também agravado em muito a nossa execução 

financeira. 

O valor atribuído no acordo de cooperação valor cliente nº. 539, desde 2020, deixou de ser 

suficiente para pagar os encargos com pessoal e despesas de funcionamento. 

 Deixamos de ter a possibilidade de recorrer ao Contrato de Cooperação Valor Eventual para 

intervir preventivamente na manutenção das nossas viaturas e, como resultado, o estado das 

mesmas degradou-se. Estamos apenas a fazer intervenções corretivas, estas que, até 

novembro de 2022, já ultrapassaram os 2.800 euros, valor que está a ser suportado pela 

instituição, sem qualquer apoio do ISSA ou DRSS. 

Para agravar a situação, a Associação viu pela quinta vez o indeferimento da sua candidatura 

aos programas em vigor (duas vezes ao "Solidariedade em Movimento" e três vezes ao 

"Gerações em Movimento").  
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ORÇAMENTO 2023 

 

A execução das atividades acima referidas encontra-se espelhada nos gastos e rendimentos 

do Orçamento que apresentamos para 2023. 

Na elaboração deste Orçamento tivemos por base os custos históricos dos últimos 3 anos de 

atividade desenvolvida nos diversos centros de custos, Sede, Sapateiro, Centro de Recursos, 

Loja Social e Centro de Convívio de Idosos, nos últimos 9 meses de 2022. 

Os valores dos gastos e dos rendimentos foram atualizados em 8 %, embora atendendo à 

imprevisibilidade económica em que vivemos, há a probabilidade da taxa de inflação para 

2023 ser muito superior à prevista, prevendo-se um agravamento generalizado dos bens e 

serviços. 

Os gastos com o pessoal encontram-se atualizados de acordo com o Acordo Coletivo de 

Trabalho para as IPSS aprovado para 2022, e a taxa social única para 2023 mantém-se em 

22,3%. 

O orçamento global é de 181 330 €, a origem dos fundos esperados é a seguinte: 

 Através das vendas e prestação de serviços – Loja Social, Atelier’s de Sapateiro, 

Costura, Carpintaria e Lavandaria/Engomadoria – 58 050€ - 32 %. 

 Através dos Subsídios à exploração que mantemos com o Instituto de Segurança Social 

dos Açores – 97 450€  - 66% 

 Outros rendimentos / ganhos – 2 950 € -2 % 

A aplicação dos fundos é feita do seguinte modo: 

 Compras matérias primas sapateiro – 700 €-  0,4 % 

 Fornecimento de serviços de terceiros (despesas de funcionamento) – 63 150 € -35 % 

 Gastos com Pessoal –117 480 € – 64 % 

 -    Outros gastos – 890 € -  0,6 %



 

 

 

ORÇAMENTO  
       

Conta Gastos Valor Conta Rendimentos Valor 

            

61 Mercadorias. 700 72 Prestação Serviços 58 050 

           

62 Fornec/Serv.Terceiros 63 150 75 

Subsídios Doações e 

Legados à exploração 120 330 

           

63 Gastos com o Pessoal 116 590 78 

Outros Rendimentos e 

Ganhos 2 950 

          

68 Outros Gastos e Perdas 890 79 

Juros, Dividendos e 

outros similares 0 

           

69 

Gastos e perdas de 

financiamento 0       

           

         

          

88 Resultados (positivo) 0       

           

            

  Total Gastos 181 330   Total Rendimentos 181 330 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  SALVATERRA 
   

MAPA DE APOIO PARA ORÇAMENTO 2023 

  Gastos  

  Sede Sapateiro 
Loja 

Social 
Centro de 
Recursos  

Cento 
Convívio 

Idosos 
Total 

Conta  Rubrica             

61 CMVC 0 700 0 0 0 700 

611 Mercadorias  0 700 0 0  0 700 

                

62 FORNECIMENTOS/SERVIÇOS 4 050 500 8 410 48 550 1 640 63 150 

622 Serviços especializados 500 150 940 8 770  0 10 360 

623 Materiais  2 500 250 3 270 31 520 850 38 390 

624 Energia e fluidos 400  0 1 200 7 230 640 9 470 

625 Deslocações e estadas  0 0  0  0  0 0 

626 Serviços diversos 650  100 3 000 1 030 150 4 930 

63 GASTOS C/PESSOAL 36 850 14 360 29 150 35 430 0 116590 

632 Rem.+Sub Ref +TSU 36 360 14 200 28 830 28 830  0 108 220 

  Programas  0  0 0 6 600  0 6 600 

636 Seguro Pessoal 490 160 320 800  0 1 770 

68  OUTROS GASTOS 140  0 250 500  0 890 

 Total Gastos 41 040 15 560 37 810 85 280 1 640 181 330 
 

   
 
 

   
 



 

 

SALVATERRA 

  MAPA DE APOIO PARA ORÇAMENTO 2023 

  Rendimentos 
 
 

  
 

Sede Sapateiro Loja Social 
Centro de 
Recursos 

 

Cento Convívio 
Idosos 

Total 

Conta  Rubrica             

71/72  Vendas e Prestação Serviços 450 3 000 24 000 30 600 0 58 050 

711 Mercadorias  0  0 23 000 24 200  0 47 200 

721 Prestação Serviços  0 3 000 1 000 6 400  0 10 400 

721 Quotas 450  0  0 0  0 450 

75 SUBS.DOAÇÕES E LEGADOSÀ EXPL 55 500 0 15 900 47 290 1 640 120 330 

7511 Centro Gestão Financeira 53 000 0 15 900 37 100 1 640 107 640 

755 Outros 2 500  0  0 10 190  0 12 690 

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 2 000 0 950 0 0 2 950 

7888 Outros Ganhos 2 000  0 950 0  0 2 950 

                                                                                                                                           

79 JUROS, DIVID E OUTROS SIMILARES 0 0 0 0 0 0 

7911 Juros de depósitos 0 0 0 0 0 0 

               

  Total Receitas 57 950 3 000 40 850 77 890 1 450 181 330 



 
 
 
 

 

 


