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Introdução

A Direçêc da AQASSVP, no cumprimento de um ií.iperstivo Isgsi e

estatutário, vem submeter à aprovação e deliberação da Assembleia

Geral o Plano de Atividades e o Orçamento de Exploração Previsional

para o ano 2021.

Norteiam este documento os mesmos princípios orientadores e os

valores que há mais de 50 anos, desde a sua fundação, a instituição

defende e implementa na sua prática diária, adaptando-os aos novos

tempos e novos desafios que se colocam à sua atividade.

Este ano, procuraremos manter o rumo da intervenção que temos

vindo a prosseguir sem, contudo, deixar de assinalar o facto de,

desde março de 2020, estarmos a ser abalados por uma Pandemia a

nível global e as incertezas e desafios que a mesma nos coloca na

defesa da nossa comunidade, com particular preocupação para os

nossos utentes e trabalhadores.



Continuam a presidir à nossa intervenção, a antecipação dos

problemas e novas necessidades sociais da comunidade e,

consequentemente, o desenho e soluções inovadoras e diferentes que

respondam a essas mesmas necessidades, muitas delas imprevisíveis

nestes tempos de incerteza.

Para prossecução dos seus objetivos, a direção da AOASSVP conta

com equipas multidisciplinares, distribuídas pelas diferentes

respostas sociais, que diariamente prestam cuidados aos nossos

utentes/beneficiários e a todos aqueles que nos procuram.

A gestão equilibrada e sustentável dos recursos, numa ótica de

responsabilidade social, é, também, e de acordo com os meios

disponíveis, um dos pilares que sustentam esta proposta de trabalho,

que continua a apostar nas boas práticas de intervenção -e na

humanização dos serviços. Adaptados aos novos tempos, apostamos

nas novas tecnologias, na inovação social e na modernização, como

garante da qualidade e impulsionadores do profissionalismo.



Com um papei cada vez mais interventivo e reconhecido pelos

parceiros das diferentes áreas de intervenção social em vários

distritos do país, a AOASSVP, continua, por via desta proposta de

Plano de Atividades para 2021, a marcar a intervenção social do

concelho em áreas tão distintas como os cuidados a crianças, jovens,

adultos e idosos, às pessoas em situação de desemprego e à inclusão

social. Estamos cientes que, neste cenário de incerteza em que nos

movemos neste momento, e perspetivado um agravamento dos

problemas sociais locais, a AOASSVP será desafiada, todos os dias, a

intervir mais e melhor na defesa da integridade e dos direitos dos

mais vulneráveis,

Muito focados no presente e na salvaguarda da segurança, saúde e

bem-estar dos nossos utentes e trabalhadores, neste momento

particularmente desafiante, continuamos a olhar para o futuro e para

as necessidades de modernização, ampliação e conservação das

nossas respostas sócias e património refletldas nas necessidades de

intervenção apresentadas.



Este Piano de atividades, documento estratégico e norteador da

intervenção da AOASSVP para o ano 2021, é o resultado de um

processo de planeamento dinâmico, sistémico e participativo, baseado

nos recursos e capacidade instalada, que pretende responder aos

desafios institucionais e societários.

Por último, neste espaço introdutório, considerando os desafios que a

Pandemia nos trouxe no início de 2020 e cujo término e

consequências são absolutamente imprevisíveis, a direção da

AOASSVP privilegiará, em cada momento e em função das suas

responsabilidades e recursos, a salvaguarda de todos quantos

servimos, enquadrados por um Plano de Contingência desenhado para

este momento excecional e conforme as orientações da Autoridade de

Saúde Pública.



1. Eixo Institucional

1.1. Gestão de Recursos Humanos

Enquanto área estratégica da AOASSVP, sobre a qual assenta a eficiência do

desempenho institucional nas suas diferentes áreas de atuação, a Gestão de

Recursos Humanos tem no ano de 2021 um desafio suplementar. Para além

do necessário cumprimento da legislação laborai em vigor e dos rácios

previstos nos Protocolos de Cooperação com o Instituto de Segurança Social,

a AOASSVP, recorre a diferentes programas de apoio, designadamente do

Instituto de Emprego e Formação Profissional, para dar resposta a

necessidades de recursos, quer pontuais, quer estruturais, numa ótica de

combate e mitigação da Pandemia.

A Gestão dos Recursos Humanos passará também por garantir as condições

de segurança dos trabalhadores nas suas diferentes funções, com particular

enfoque naqueles, cujo exercício é mais exigente e dos quais depende a

segurança e o bem-esíarde outros.

1.2. Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

Por forma a assegurar a qualidade de vida e de trabalho dos seus

trabalhadores, a AOASSVP implementa um conjunto de medidas de

prevenção/equipamentos de proteção em articulação com os Serviços de

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho e em conformidade com a lei e com

um enfoque muito importante na segurança, como fornia de combate e

mitigação da Pandemia.



1.3. Formação

A suspensão das atividades de formação presencial, trazida pelas regras de

combate à Pandemia, traz consigo um novo desafio quer à instituição, quer

aos trabalhadores.

A Direcão da AOASSVP entende que a formação é um instrumento basilar

para o desenvolvimento de competêncías dos seus trabalhadores, como

também, para o seu desempenho e motivação e, nesse sentido, viu

aprovadas candidaturas para a sua formação em áreas estratégicas e

determinantes para o desempenho dos trabalhadores.

Com uma forte componente prática e em contexto de trabalho, a formação

terá lugar sempre que as condições específicas o permitirem. Para as

temáticas com porta mentais com a aprendizagem à distância serão acionados

os recursos tecnológicos necessários para a implementação das mesmas.

1.4. Informática/Novas Tecnologias

Consciente da importância da Informática/Novas Tecnologias para o

funcionamento da Instituição e para o reforço dos contactos com o exterior,

que assumem especial relevo nesta fase de combate e mitigação da

Pandemia, a AOASSVP, empenhada em garantir o bem-estar psicológico e

emocional dos seus utentes, pretende adquirir novos equipamentos

informáticos que sejam facilitadores do diálogo entre os utentes e os seus

familiares e amigos. Por outro lado, pretende atualizar todo o sistema

informático de apoio à gestão diária, fundamental para o bom funcionamento

dos serviços. A atualização das ferramentas informáticas de apoio à gestão

são, sem dúvida, cruciais para a eficácia e eficiência dos serviços.

Pretendemos continuar a garantir a capacidade de armazenamento da

informação, em condições de segurança, de acordo com a arquitetura do
Jj í-*

sistema e com a lei de protecão de dados pessoais. \



2. Eixo Intervenção Social

2.1. Crianças

O Colégio Jardim dos Sentidos sito em Montemor-o-Novo, com as

respostas Sócias de Creche com capacidade para 78 crianças, Pré-Escolar

com capacidade para 75 crianças e Centro de Ativldades de Tempos Livres

com capacidade para 40 crianças, reconhecido pela qualidade dos serviços

prestados, continuará a ser um espaço onde o lema é "Amor como critério de

gestão". Espaço de excelência, espelho de boas práticas educativas, privilegia

e estimula um ambiente de muito afeto e humanismo.

No ano 2021, pretendemos continuar a dar uma resposta de qualidade às

necessidades apresentadas pelas famílias. Por forma a minimizar os riscos de

contágio por COVID 19, manter-se-ão as medidas implementadas, no que

concerne aos circuitos definidos, utilização dos equipamentos de protecão

individual, entre outros.

No ano 2021 será necessário adquiriu uma nova carrinha de 9 íugares, para

podermos continuar a dar uma resposta de qualidade à Resposta Social de

CATL.

Serão realizados todos os esforços para manter a sustentabilidade das três

Respostas Sócias, tal como no ano 2020.

Centro de Ativídades Tempos Livres - Nossa Senhora do Castelo

fCoruche}

O Centro de Atividades de Tempos Livres (CATL) - Nossa Senhora do Castelo,

dá resposta a cerca de 45 crianças. Neste momento a procura é muito superior

à capacidade instalada, sendo assim, será necessária uma intervenção rápida

no sentido de alargar a capacidade do mesmo.
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2,2. idosos

Estruturas Residenciais para Idosos

Envelhecer é um processo cronológico pelo qual a pessoa se toma velha, isto

é sinónimo de viver mais tempo que se pretende que seja de qualidade.

Nos dias de hoje, com as alterações da sociedade, os "novos Idosos"

prolongam a sua estadia no seio família, contribuindo desta forma, para uma

tardia institucionalização, que se processa por norma, já com grandes perdas

de autonomia física e cognitiva.

As nossas Estruturas Residenciais para Idosos não são exceçáo, a par da

média de idades dos utentes, também o número de dependentes tem vindo a

aumentar.

A Pandemia por COVID 19, veio agravar a qualidade de vida dos idosos, uma

vez que, o isolamento social e a alteração das rotinas a que foram sujeitos,

provocou um agravamento do seu estado de saúde.

O desafio destas Estruturas Residenciais, para o ano 2021, será de manter e

garantir o Plano de Contingência de cada urna delas, por forma a acautelar,

mitigar e evitar o contacto de COVID 19, salvaguardando, dentro das

possibilidades, o bem-estar ffsico e cognitivo dos utentes.

ERPI - Santa Joana Princesa de Portugal, no ano 2021 iniciar-se-ão obras

de requalificação da Capela, criando assim um espaço, onde as nossas

utentes poderão desenvolver atividades de meditação e espiritualidade, assim

como música/coro, entre outras. Serão também realizadas obras de

requalificação das casas de banho e cozinha, de todo o sistema elétrico e

substituição de estores. Será necessário adquirir novo mobiliário para os

quartos e salinhas de estar. Na ERPI de Santa Joana Princesa de Portugal

residem 18 utentes.
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ERPI Rainha Sta. Isabel, no ano 2021 pretendemos manter a Resposta

Social em funcionamento e melhorar o seu desempenho qualitativo,

começando por realizar alguns melhoramentos ao nível do conforto

térmico, manutenções nas casas banho e pinturas em geral. Na ERPI

Rainha Sta. Isabel residem 9 utentes.

ERPi Lar de São Lourenço, no ano 2021 iniciar-se-ão obras de

requalíficação na Casa Vicentlna Junto à ERPI - Lar de São Lourenço

na Erícelra por forma a ampliar a capacidade do Lar de 27 para 37

vagas, de forma a "caminharmos" para a sua susteníabíiidade financeira.

Centro de Dia Sagrada Família e Centro de Convfvio (Pontinha)

No ano 2021, pretendemos reabrir o Centro de Dia, antes, será

necessário requalificar e adaptar o Centra de acordo com as novas

medidas de mitigação COVID 19.

Iniciar-se-ão obras de requalificação da cozinha, das casas de banho, da

cobertura e das zonas comuns, como por exemplo, saias de jogos e de

atividades diversas. Esta Resposta Social apoia cerca de 80 utentes.

Serviço de Apoio Domiciliário (Pontinha)

A Resposta Social de SAD, no ano 2021, continuará a dlsponibilizar

serviços de apoio aos seus utentes adaptados às suas necessidades e à

realidade atua! possibilitando, deste modo, a sua continuidade no

domicílio com qualidade. Esta Resposta Social apoia cerca de 80

utentes.
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2.3. Outras Respostas e Serviços

Família e Comunidade / Serviço de Atendimento e Acompanhamento

Social - Coruche

Através do gabinete de atendimento e acompanhamento social são

prestados um conjunto de serviços que tem como principal objetivo apoiar,

encaminhar pessoas e famílias, que se encontram em situação de

vulnerabilidade social.

O Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (SAAS) constituí uma

resposta de 1.a linha no atendimento às famílias em situação de

vulnerabilidade ou de emergência social. Trata-se de um serviço com estreita

ligação e representação da Segurança Social, sendo que acompanhamos

em média cerca de 200 a 300 pessoas por mês.

Cientes da importância do trabalho realizada nesta área, no ano 2021

continuaremos a desenvolver esta atividade, sempre com o objetivo de

minimizar e/ou prevenir situações de vulnerabilidade social e exclusão social.

Cantina Social - Casa Nossa Senhora do Castelo (Coruche)

A Cantina Social é uma resposta de intervenção no âmbito de Programa

Emergência Alimentar, que garante aos utentes refeições diárias, destinadas

preferencialmente ao consumo externo. Esta resposta viu reforçada a sua

intervenção, pelas consequências que a Pandemia COVID 19 provocou na

sociedade. A Casa Nossa Senhora do Castelo prosseguirá no ano 2021 com

o fornecimento de refeições, garantindo desta forma o apoio a pessoas que

se encontrem em situação de vulnerabilidade soda!. Esta Resposta Social

apoia cerca de 75 famílias.
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Programa Operacional de Apoio às Pessoas mais Carenciadas -

Coruche e Salvaterra de Magos

A Casa Nossa Senhora do Castelo assegura a atribuição mensal de

vários géneros alimentares (secos, refrigerados e congelados) através

do Programa Operacional de Apoio Às Pessoas Mais C a ré n cia d as

(POAPMC), abrangendo dois concelhos de intervenção: Coruche e

Salvaterra de Magos. Este Programa permite a atribuição mensal de

cabazes alimentares a 534 pessoas em situação de carência

económica, das quais 268 ern Coruche.
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3. Eixo Valorização do Património

Prédio na Rua Oavid de Sousa em Lisboa

É objeth/o desta Dírecão recuperar e conservar o património da

AOASSVP.

Será uma prioridade no ano 2021 a requalificação do prédio situado na

Rua Davíd de Sousa em Lisboa, este necessita de uma forte

intervenção a nível estrutural, por forma a garantir a segurança do

prédio e das pessoas, como também garantir uma devida conservação,

dignificando e honrando também a confiança depositada pela D.

Branca, que nos deixou este prédio.

A gestão eficaz e estratégica do património representa uma fonte de

receitas que contribuem para a sustentabilidade das várias Respostas

Sociais que a AOASSVP
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4. Eixo Projetos de Médio / Longo Prazo

Distrito de Lisboa / Ericei rã

Casa Vicentína / Doação D. Cecíffa

No ano 2021 è Intenção desta direção apresentar um projeto de recuperação e

requalificação da Casa vlcentina na Ericei rã, contígua ao Lar Residencial São

Lourenço. A recuperação deste edificado permitirá aumentara capacidade do Lar

Residencial São Lourenço oferecendo assim uma maior sustentabilidade

financeira à atuai Estrutura Residencial ao mesmo tempo que honrará o destino

social que a benemérita D. Cecília pretendeu ao confiar este património à

AOASSVP.

Distrito de Lisboa / Odivelas

Centro Frederico Ozanam

Olhando para as diferentes Respostas Sociais na área de Lisboa e para os

problemas que as mesmas têm vindo a apresentar no que às infraestruturas diz

respeito, bem como, à capacidade de resposta/adaptação ás novas exigências

jurídico-legais, a Direção da AOASSVP tem vindo a avaliar e refletir sobre a

necessidade de intervenção nas diversas respostas e serviços através de um

plano de intervenção de médio/longo prazo.

Assim, para além dos projetos já identificados, constitui prioridade estratégica

para o reforço e consolidação da Instituição, o seguinte projeto e áreas de

intervenção:

No ano 2021 prospetava-se o alargamento da Intervenção Social da AOASSVP

no Concelho de Odivelas com a criação de novas Respostas Sócias.

Por forma a alargar a Intervenção Social da AOASSVP no distrito de Lisboa,

foram apresentadas duas candidaturas ao Programa PARES para o

financiamento do Novo Projeto em Odivelas.
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Este Centro irá agregar as seguintes Respostas Sócias: Creche com

capacidade para 84 crianças, Pré-escolar com capacidade para 75

crianças, Centro de Dia com capacidade para 40 utentes, Serviço de Apoio

Domiciliário com capacidade para 40 utentes e ERPI com capacidade para

40 utentes.

Este será um Centro Intergeracional, agregador de várias respostas,

moderno, funcional e sustentável, mas ainda sujeito a aprovação do

Programa de financiamento PARES.
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Distrito de Santarém i Coruche

Casa Nossa Senhora do Castelo

O investimento previsto pela Casa Nossa Senhora do Castelo no ano 2021 é o

da aquisição de imóvel contíguo ao imóvel atual, no sentido de promover o

aumento da capacidade de resposta em Centro de Atividades de Tempos Livres

(CATL), bem como a implementação da resposta de Serviço de Apoio

Domiciliário (SAD) e a transposição do SAAS para o mesmo edifício de forma a

centralizar as respostas da Instituição. Note-se que a capacidade de resposta

do CATL é claramente insuficiente para o nível de procura da comunidade bcal

junto da Instituição. Por outro lado, existe um custo de renda com o tocai de

funcionamento do SAAS que poderia ser dirigido noutro sentido, sendo ainda a

resposta SAD uma realidade na qual é necessário um reforço neste território.

B
, f.
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Associação Obras Asslstenciais Soe S Vicente Paulo

Demonstração de resultados por naturezas do Orçamento
(ESNL)

2021

Vendas e serviços prestados

Subsídios, doações e legados à exploração

Variação nos Inventários da produção

Trabalhos para a própria entidade

Custo das matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com o pessoal

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)

Im paridade de dívidas a receber {perdas/reverso es)

Provisões (aumentos/reduções)

Provisões especificas (aumentos/reduções)

Outras Imparidades (perdas/reversões)

Aumentos/reduções de justo valor

Outros rendimentos e ganhos

Outros gastos e perdas

Resultado antes de depreciações, gastos de
financia mento e imoostos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e imoostosl

Juros e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de Impostos

Impostos sobre o rendimento do período

Resufcado liquido do período

l 046 102,34

l 172 939,68

0,00

0,OO

-193 303,43

-302 653,70

-l 452 159,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 937,02

-189 857,78

133 004,80

-77 500,00

55 504,80

0,00

-24 430,40

31 074,40

0,00

31 074,40
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Í Vendas e Prestações de serviços

Mensalidades de utente»

Lares

Centro Dia

Serviço Apoio Domiciliário

Centro Convívio

Jardim Infanda

Creche

CATL

Subsídios, doações e legados a exploração

Segurança soda! -Acordos de Cooperação

CCO12 CD Sag Família

Centro Dia

Serviço Apoio Domiciliário

Centro Convívio

CCOO9 Casa Sta Joana

[ERPI

CCO25 Lar Sta Isabel

JERPI

CCO4B Lar S Lourenço

JERPI
CC1O1 Casa N Sra Castelo

CATL

SAAS

Cantina Sócia l

POPAMC

CC1Z1 colégio Jardim dos Sentidos

Creche

jardim de Infância

CATL

1O431O2,34€

563 684,94 €

64 207,65 €

4613O.59C

698,35 €

126 223,90 €

1S943O,74€

82 726,16 €

62

4O

12

13

9

24

45

62

46

5

121,21 €

279,07 €

58,96 €

410,45 €

410,45 €

410,45 €

73,1O€

56S2,S7€

4 727,50 C

135O,94€

283,46 C

175,23 €

48,56 €

9O 13O,24 €

133 9S3,6O €

- €

SS657,2O€

44 328,60 €

118 209,60 €

39474.DOC

68 194, 44 €

56 73O.OO €

16 211,28 €

21O 894,24 €

95 726,96 €

2 913,60 C

IEFP - Formação Profissional

CCOO9 Casa Sta Joana
CCO25 Lar Sta Isabel
CCO12 CO Sag Família
CCO46 Lar S Lou renço

Donativos e Heranças
Doaçdes estimadas às conferencias
Outras doações directas à AOASSVP

5 347,10 €

183 743,58 €
IBO 000,00 e

8 743,58 €
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\o das Matérias Consun
(Géneros Alimentares)

A previsão é feita com base nos gastos efectivamente realizados até Junho de 2020,

tendo em linha de conta as alterações provocadas peta Pandemia, em particular nas

respostas sociais da infância, que encerraram durante algum tempo

; Fornecimento e Serviços Externos
O valor previsto teve por base o valor à data de 30 de Junho de 2020

As principais rubricas são as seguintes:

Servípoí espetia&ados

Materiais

Energia e fluidos

Des!oca0es, estadas e transportes

Serviços Diversos

Total Fornecimento e Serviços Externos

113CZSW9C

20 123,57 €

G5 253,21 €

102S9>73€

93 967,91 €

302653,70€

l Gasto com pessoal
A massa salarial foi inscrita com a previsão de aumento do SMN {salário mini mo nacional)

de 2,5%, que terá repercussões no Acordo Colectivo de Trabalho,

inclui também um valor de 5,347,10€ para formação profissional para as funcionárias

co-finandado pelo l ff P.

l Outros Rendimentos e Ganhos
Neste rubrica o valor mais relevante é o relativo às rendas recebidas da Rua David Sousa

em que se prevê um aumento do valor, em virtude de estar comtemplado o arrendamento

de pelo menos mais 2 apartamentos.

Í Outros Gastos e Perdas
Estio comtemplados 9.000C de IMt a Adicional de IMl que a AOASSVP suporta relativo a imóveis

Do valor total pago, 53% corresponde a imóveis das Conferências

f Gastos de Depredação e de Amortiza
As amortizações estão calculadas em conformidade com as normas legais em vigor

i Juros e Gastos similares suportados
O valor previsto tem em linha de conta a existência de moratórias até 3IMar de 2021

A partir dessa data, embora possam continuar, serão apenas de capital, não estando

actualmente previsto englobar os juros, ou seja, serão pagos a partir de lAbr.
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Orçamento

Gastos (1)
(ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS ASSÍSTENOAB DA SOCIEDADE s. VIGENTE PAUIO
Conta Previslonaf - Ano 2621

Valíndas
009-C-wSta CCS -Lar S ta

Isabel
«6-iarS í̂?3 latardim

dos Sentidos
TOTAt

23



â
v-

(yff

á

Orçamento

Gastos (2)

f ASSQQAÇfo DAS OBRAS ASSBTíPíOAB DA SO&DADE S. VICEMt PAULO

; Conta Previsiond-AnoZOn

»j- -Valências «H ,„,001 -Sede
009-Casa 5ta

Joana
Sagrada

105-UrSta Mfi-UrS
N»Sra

_,
TOTAL

Outros cuiS» com passeai.

Depreciação Afixas Tangíveis

OutrofiBtawPwdas

Impostos.,

Outros.

Gaflos e Petíasde RianéfaetiEo

217R96

0,90

0,00

3875,00

189857,78

9S23..34

180034,44

luras deRnaneUmentos-,.

Resu!tad«(l)-(2)=(3).

Resultado medo mensal porCentro

228737^5

13827433

ISSO^O

0,00

0,00

276S.42Í

197734,18

41709^7

3197^8

145830

5812^0

5812,50

0,50

105 647,40

IBtfl

972^0

TTSJBD

775̂ 1

165376,55

ZZ9S2338

516S9JS

4477^13

27125$

27125,00

(Mio

16416,80

433739,55

^2231,871

13&284.8G

1441^3

0,00

7750 )̂0

7750,00

0,00

23957102

2384,70Í

-10JS32Ê 198,73í 288130É

2SÍU7

D,DD

30612,50

0,00

8 C 13,60

3Í575,62Í

1Í521S9&

118385947

147703,93

16043,73

534740

77500,00

77500^0

24430^0

2239904,64

ĵ o medo mensal /Utente

&BÍdioSS médio por uterrte

Á Medo Mensalidade p/ Utente

Sddo médio me [5sal p /Utente

dl

(21

P)

*ww:

10M,28C

4104SC

332, 95 C

149,12(

a5,77C

209,861

líB^C

•W

1531.27Ê

410,4SÍ

TS í̂

^56,821

Í390,15{

4H1,45€

96^57€

-14,18í

«3,65C

33M6C

KJ7,12€

-2,071

326.1SC

172,741

16944C

1S,70C

i
1s
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Memória Descritiva(cont)

Rendimentos

• Mensalidades

•Comparticipações e subsídios s
exploração ~ Seg Socai

* Outras rendimentos e Ganhos -
Rendas

•Juros e Outros Rendimentos

25



Memória Descritiva(cont)

Gastos

"ttCMVMC- Gérneros Alimentares

•Fomeamentose Serviços Extern os

* Custos com pessoal

• Gastos Depreciação

•Outros Gastos e Perdas

^Gastos e Perdas de FJnanttemento

26



o
n

Orçamento dos Investimentos

Edificas e Outras Construções

Equipamento Administrativo

Modernização equip informáticos

Etppanentos de Transporte

Aquisição viatura 9 lugares

Ativo Fixo Intangível

Programas de Computador

Ativos Tangíveis em Curso

2021

TOTAl

FINANCIAMENTO

PRÓPRIO

1370 000,00 €

950aCO€

2500aOO€

lasaooc

140585aCO€

PARES

237SOQO,00€

2375«30,ífi€

TOTAL

3 745 0)0,00 C

9 500,00 C

Z5DOO,DO€

1350,00!

3 780 850,00 €

Noto i

Nota 1: Oifwestímento de 3.74S.OOO€indui: 1QO.ODO- &keira 13,OOaOOO£-Famões. Programa PARES3.0

Ofinandamento considerado é de L325.QOC€earresponde a 75% do PARES e 77S.OQO€capitai5 próprios

O P ARES não engl oba a vertente de Jardim de Infanda

Os restante 68Q.850Ê são financiados por capitais próprios.
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Orçamento dos Investimentos por Valênda

00

Cdfficot a Outras ConstruçBei
Inveainmtaemlaiúvels
Prédio • Rua Davld Sousa n«3Z
CassVicentlni-Erlttlra
CasaaaJoaia-targoRepuWicaTufqtiIí
C»l N Sra Castelo Coiuche
CD Sagrada Fjrnllii • Pontinha
LarSta Isabel-Av Infante Santa
Cofistiuçáo Centro Frederico Orariam

EqulpamentoBásica

Moitmííaçâo equip informáticos

Aquilino via&ira9!ugwei

AtívoFIxolníaijívtl
Programas de Computadm

Atbos Tanglvelsem Curw

2QZ1

TVnq«|.

nam

IS

com

Sede

30)000,00 C

7 500,00 C

15»,»*

CCQEB

CasaStiJnni

KOQOflOt

500LODC

TQTAd 308SOO,00€l 25 500.00 C

CC012

COSjgFím

ioooo,ooe

lOOOO.OQÍ

CC025

larSta babel

lOOOMOí

SOCtfD t

IQSOWXK

CC046

tarSLaurenpi

103 000,00€

1000,í»í

350.0K

imssftaoc

CC101

CauNSra
Castelo

300000,00€

300000,«£

can

CdÉ^QtanHm
*» Sentidos

25 000,00 Ê

25 000,00 C

CC123

Centro Fradtirieo
Oatam

30300X1,00 C

somcoo.ODt

TOTAL

3 7« 000,00 í
30000100 C
100000,00 €

2SOOUUC
3000CC,00£
10000.WC

10«JO,W€

3 OM 000,00 Ê

• €
- C
- €
- €
- €

9 500,00 C

. 4
*

- í
15000,00 C

- €

- €

1350,00 1
. t\ €

• C

3 780 850,00 ti



Valências

ora

009

012

025

046

Sede

Casa Sta Joana Princesa

CD Sagrada Família

Lar Sta Isabel

larS. Lourenço

101 Casa N* Sra do Castelo

121 tol égio J ardi m dos Sentidos

Func Utentes

Lar

Centro de Dia

Apoio Domiciliário

Lar

lar

ATL

Cantina Social

POAPMC

SAAS

tòrdim de Infância

Creche

ATL

1

9

7

8

9

21

8

3

14

15

2

18

80

80

8

27

45

75

534

300

78

75

40

97. B6Q
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A Direção da AOASSVP,

C

JL v

Lisboa ,10 de Dezembro de 2020
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