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Introdução  

 

O presente Plano de Atividades pretende dar cumprimento ao disposto nos estatutos da 

Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-Os-Rios. Este Plano foi 

elaborado tendo em conta as necessidades da resposta social “Centro de Acolhimento 

Temporário”. 

Este documento constitui o Plano de Atividades para o ano de 2015 e sistematiza as diversas 

propostas de atuação previstas para a concretização dos objetivos estratégicos e 

operacionais previamente definidos.  

Após uma breve introdução, apresentamos a Associação, seguindo-se a descrição da sua 

resposta social e a sua estrutura organizacional – Capitulo I. Posteriormente, no Capitulo II 

abordaremos a Rotina institucional, no Capitulo III será abordado as atividades a realizar, 

no Capitulo IV, são descritos os recursos necessários á consecução dos objetivos 

programados. 
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I.  Caracterização da Associação 

 

1. Enquadramento 

A Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre-Os-Rios e é uma Instituição 

Particular de Solidariedade Social com sede no lugar de Oliveira do Arda, freguesia da Raiva, 

concelho de Castelo de Paiva.  

As principais áreas de intervenção da Associação dos Familiares da Tragédia de Entre-os-

Rios são: 

a) Promover o apoio social a crianças e jovens em situação de risco; 

b) Promover o desenvolvimento social das populações vulneráveis à pobreza e à 

exclusão social; 

c) Promover cursos de formação profissional. 

Tem por objetivos principais contribuir para a promoção da população através do propósito 

de dar expressão à solidariedade e justiça social entre os indivíduos e a finalidade de facilitar 

os serviços de prestações de Segurança Social, da proteção de crianças e jovens em perigo 

e o apoio às vítimas de violência e maus-tratos. 

Na prossecução do objetivo da proteção de crianças e jovens em perigo foi criada a 

Resposta Social Centro de Acolhimento Temporário (CAT) - Crescer a Cores, sita na Av. 

Jean Tyssen – Oliveira do Arda. Esta visa o acolhimento de crianças e jovens em risco. 

Presentemente, a Instituição tem em funcionamento a Resposta Social de Centro de 

Acolhimento Temporário. 
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2. Resposta Social 

2.1 Centro de Acolhimento Temporário  

O CAT – Crescer a Cores – é uma Resposta Social da Associação dos Familiares das Vitimas 

da Tragédia de Entre-Os-Rios. As crianças e jovens são encaminhadas para o CAT, no 

âmbito da aplicação da Medida de Promoção e Proteção "Acolhimento Institucional" (Lei 

147/99) aplicada pelos tribunais e/ou Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. O CAT 

- Crescer a Cores tem capacidade para acolher 20 crianças de ambos os sexos e de idades 

compreendidas entre os 0 e os 18 anos. 

O CAT, na sua intervenção, tem como objetivos: 

a) Assegurar alojamento; 

b) Proporcionar às crianças e jovens a satisfação de todas as necessidades básicas, num 

ambiente tão próximo quanto possível ao da estrutura familiar e satisfação das 

necessidades específicas decorrentes do acolhimento; 

c) Permitir a realização do diagnóstico de cada caso, bem como a definição do Projeto 

de Vida das crianças e jovens, estabelecendo um plano de intervenção 

individualizado, visando sobretudo a reunificação familiar com o regresso ao seu 

meio natural de vida quando possível, ou outras respostas como a adoção e/ou 

autonomia, tendo em conta uma integração segura na comunidade envolvente; 

d) Proporcionar por todos os meios possíveis e disponíveis, a valorização pessoal, 

social, escolar e profissional de cada jovem; 

e) Promover a integração das crianças/jovens em atividades de ocupação dos seus 

tempos livres (ex.: desporto, exposições, cinema, teatro) de acordo com os seus 

interesses e potencialidades; 

f) Proporcionar acompanhamento médico e psicológico a todas as crianças/jovens que 

dele necessitem. 

A intervenção social pressupõe planeamento, isto é, necessidade de prever, de antecipar e 

de estruturar no tempo a nossa ação.  

Nesta perspetiva, o CAT – Crescer a Cores vem apresentar e submeter à Assembleia-geral 

a aprovação do orçamento e o plano anual de atividades para 2015. 
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3. Estrutura Organizacional 
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II. Rotina Institucional 

 1. Rotina institucional 

Com o objetivo de garantir a desejável organização da dinâmica institucional, tem-se 

presente uma rotina diária. Todavia, sem prejuízo de uma qualquer situação específica que 

possa impor-se e/ou das necessidades e horários de cada criança/jovem em particular.  

 

Rotina Semanal 
Hora Atividade 

5h45 às 7h30 Despertar; 

6h00 às 8h Pequeno-almoço; 

6h10 às 8h15 Saída das crianças para as escolas; 

17h30 às 19h30 Chegada das crianças das escolas; 

17h30 às 19h Acompanhamento escolar das crianças; 

Banhos; 

19h00 Jantar; 

20h às 21h30 Execução de tarefas, atividades livres (brincar, jogos de 

mesa, visualização de TV…) e atividades estruturadas; 

21h30 Ceia; 

22h Deitar. 

 

 
Rotina de Fim-de-semana 

Hora Atividade 

9h Despertar; 

9h30 Pequeno-almoço; 

10h às 12h30 Arrumação/Limpeza dos quartos e espaços comuns 

e atividades livres (jogos de mesa, visualização de 

TV, jogar play station…); 

12h30 Almoço; 

13h30 às 19h30 Passeios informais para o exterior, convívios, 

atividades na comunidade, atividades estruturadas, 

atividades livres… 

16h30 Lanche; 

19h00 Jantar; 

20h às 21h30 Execução de tarefas, preparação do dia seguinte (ao 

domingo) e atividades livres (jogos de mesa, 

visualização de TV, play station…); 

21h30  Ceia; 

22h Deitar. 
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III. Atividades 

1. Plano de Formação para Funcionários do CAT 

 

O CAT considera fundamental a necessidades de promover o desenvolvimento de 

competências indispensáveis para um desempenho adequado de funções junto dos jovens 

institucionalizados.  

Afigurou-se de maior importância o desenvolvimento de um plano de formação para todos 

os funcionários, com a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade do ambiente 

organizacional, educativo e social da instituição. 

Pretende-se, fundamentalmente que todos os funcionários estejam atualizados no que diz 

respeito á intervenção diária com os jovens, prevenindo-se riscos e promovendo as boas 

práticas. 

Procuraremos junto das entidades formadoras e faremos formação interna, nas seguintes 

áreas:  

a) Formação para auxiliares de ação educativa: 

 

Tema Conteúdos Horas 

Comunicação e relação 

eficaz com jovens; 

- Comportamentos comunicacionais:  

Atitudes ineficazes; 

- Comunicação assertiva; 

- Estabelecimento de um clima 

securizante; 

 

6 

Trabalho de Equipa; - Formas de atuação: 

Comunicação; 

Resolução de Problemas; 

Partilha de Boas Práticas; 

- Saber escutar; 

6 
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- Tolerância; 

- Organigrama e funções; 

Lidar com Stress e 

Técnicas de 

Relaxamento; 

- Tipos de Stress; 

- Sintomas e manifestações de Stress; 

- Técnicas de Relaxamento; 

6 

Gestão de Conflitos; - Origens e fontes de conflito; 

- Estratégias de resolução de conflitos; 

- Assertividade; 

- Processo de negociação; 

6 

 

 

b) Formação para Técnicos 

Tema Conteúdos  Horas 

Síndrome de Burnout; - Causas do Burnout; 

- Consequências do Burnout; 

- Prevenção do Burnout; 

- Programa de prevenção do stress 

laboral; 

6 

Técnicas de Defesa; - Formas de atuação: 

- Estratégias de Defesa; 

6 

 

2. Plano de Atividades do CAT 

 

O Plano de Atividades do CAT visa a aquisição de competências de autonomia. Tem como 

base o interesse e as necessidades das crianças e jovens institucionalizados no “Crescer a 

Cores”. Este diagnóstico foi efetuado através da observação informal e com o levantamento 

dos interesses e motivações dos jovens. 

De acordo com a natureza da valência, a seguir apresentar-se-ão as atividades a desenvolver 

ao longo do ano.  
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2.1 Atividades Escolares 

Uma das principais preocupações do Centro de Acolhimento Temporário é promover o 

sucesso educativo dos clientes.  

O Agrupamento do Couto Mineiro do Pejão é o agrupamento de referência da instituição, 

apesar de alguns jovens frequentaram outras escolas por razões que se prendem com a 

diversidade da oferta educativa. 

 

a) Apoio ao estudo 

Diariamente, com o apoio de um Técnico ou mais técnicos, será prestado apoio na 

execução de tarefas escolares, na organização dos cadernos e na preparação para testes e 

fichas de avaliação. Desta forma, pretende-se promover o sucesso escolar através da 

aquisição de hábitos estudo. 

 

Atividades Objetivos Calendarização 

- Acompanhamento 

Escolar; 

- Atividades de 
enriquecimento 

curricular; 

- Melhorar o resultado das aprendizagens 

escolares; 

- Aumentar a capacidade de iniciativa/participação 
na Escola; 

- Diminuir o absentismo escolar e a fuga à 

escolaridade, promovendo o gosto pela 

aprendizagem; 

- Motivar para a aquisição de novos 

conhecimentos e para a continuidade do percurso 

escolar; 

- Diariamente, após 

o horário escolar 

(de Setembro a 
Junho); 

 

b) Educação Ambiental 

Periodicamente, serão realizadas atividades na natureza (passeios, caminhadas, jogos), 

estimulando os jovens para a necessidade de preservar o património ambiental. 
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Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Educação 

Ambiental: 

- Jogos; 

- Passeios; 

- Caminhadas; 

- Visitas diversas;  

- Pesquisas na 

Internet; 

- Ações de 

Sensibilização; 

- Promover o contacto com a 

natureza; 

- Motivar a preservação do 

ambiente; 

- Dar a conhecer o património 

ambiental; 

- Despertar os jovens para a 

necessidade de proteger a 

Natureza; 

Conforme plano 

de atividades 

mensal; 

CSSM – 

Sardoura; 

 

2.2 Promoção de Competências Pessoais e Sociais 

A Promoção de Competências Pessoais e Sociais permite que os jovens melhorem a 

qualidade das suas relações interpessoais e aumentem a frequência de assertividade de 

comportamentos sociais e relacionais. 

 

a) Educação para a Cidadania 

Na instituição, sob a coordenação da Diretora Técnica, serão realizadas sessões onde se 

trabalha em grupo temas considerados importantes ao nível da promoção das competências 

inter e intra pessoais. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Voluntariado; 

- Atividades 

psicossociais; 

- Música; 

- Dinâmicas de 

Grupo; 

- Assembleias de 

casa; 

- Desenvolver o espirito de cidadania; 

- Educar para os direitos e para os 

deveres; 

- Tomar consciência das respostas ao 

nível da comunicação e das relações 

usuais (agressiva, passiva, assertiva), 

no contexto da relação com os 

outros; 

Ao longo do Ano; - Salão de Beleza 

“Ana Maria”; 

- Paróquia de 

Oliveira do 

Arda; 

- Loja Social de 

Castelo de Paiva; 

 

b) Educação para a Saúde 

De acordo com os problemas e as necessidades diagnosticadas pela Equipa Técnica, vão 

sendo desenvolvidas várias ações de formação na instituição, com técnicos convidados e 

especializados nas várias áreas. 
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Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Sessões de 

esclarecimento; 

- Atividades lúdico 

– pedagógicas; 

- Conversas 

diárias; 

- Desenvolver hábitos de vida 

saudável; 

- Reconhecer os malefícios do 

consumo de substâncias aditivas; 

- Auxiliar no processo de maturação 

de valores e na tomada de decisões; 

Sempre que 

necessário; 

Técnicos e 

voluntários; 

- Centro de 

Saúde; 

 

c) Atividades da Vida Diária 

Diariamente, os jovens serão motivados a realizar algumas tarefas domésticas, não só na 

organização e limpeza do seu quarto, mas também nos espaços comuns da instituição, 

segundo um mapa previamente definido com os jovens e fixado. O principal objetivo é 

promover a autonomia e a responsabilidade, estimular o espirito de equipa e a entreajuda, 

preservar um bom ambiente físico. 

Atividades Objetivos Calendarização Intervenientes 

Higiene Pessoal; - Conhecer e identificar regras de 

higiene e saúde; 

- Desenvolver hábitos para uma boa 

higiene pessoal, saúde e cuidados 

consigo própria; 

- Promover a autonomia; 

Diariamente; - Jovens; 

- Auxiliares de 

Ação Educativa; 

- Equipa Técnica; 

Higiene 

Habitacional; 

- Promover a Autonomia e a 

responsabilidade; 

- Promover o espírito de equipa; 

- Manter um bom ambiente de higiene 

habitacional; 

- Zelar pela manutenção do edifício 

em tudo o que estiver ao seu alcance; 

Diariamente; - Jovens; 

- Auxiliares de 

Ação Educativa; 

- Equipa Técnica; 

Alimentação; - Adquirir bons hábitos alimentares, 

aprendendo a comer em quantidades 

adequadas e valorizando uma 

alimentação cuidada; 

- Promover a autonomia e a 

responsabilidade; 

- Promover espírito de equipa; 

- Satisfazer as necessidades básicas de 

alimentação; 

Diariamente; - Jovens; 

- Auxiliares de 

Ação Educativa; 

- Cozinheira; 

- Ajudante de 

Cozinha; 

- Equipa Técnica; 

Tratamento de 

Roupas; 

- Aprender a cuidar da roupa; 

- Promover a autonomia e a 

responsabilidade; 

Diariamente; - Jovens; 

- Auxiliares de 

Ação Educativa; 
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- Satisfazer as necessidades básicas de 

limpeza da roupa dos jovens; 

- Funcionária da 

Lavandaria; 

- Equipa Técnica; 

Economia 

Doméstica; 

- Adquirir competências ao nível do 

quotidiano doméstico, prepara 

refeições, realizar tarefas domésticas, 

gestão doméstica; 

- Preparar a autonomia pessoal; 

Diariamente; - Jovens; 

- Auxiliares de 

Ação Educativa; 

- Equipa Técnica; 

- Valor educativo 

da mesada; 

Pretendemos ensinar aos jovens o 

quão difícil é ganhar dinheiro, ter 

controlo sobre os impulsos de 

consumo, a importância de poupar e, 

sobretudo, dotar o menor de uma 

maior responsabilidade; 

 

Mensalmente; - Jovens; 

- Equipa Técnica; 

 

2.3 Atividades Desportivas 

As atividades desportivas serão realizadas de acordo com os gostos de cada jovem e 

enquadradas dentro de cada projeto de vida. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Paintball; 

- Futebol; 

- Passeios de 

Bicicleta; 

- Promover o contato com a natureza; 

- Estimular a prática desportiva; 

- Adquirir rotinas e hábitos saudáveis; 

- Interiorizar regras e cumprir 

normas; 

Atividades 

semanais de 

acordo com a 

estação do ano e 

calendarização das 

entidades 

parceiras; 

- Câmara 

Municipal de 

Castelo de Paiva; 

- Pavilhão da 

Raiva; 

- CSSM – 

Sardoura; 

- Escola E/B 2/3 

do Couto 

Mineiro do 

Pejão; 
- Voluntários; 

 

Para 2015 pretendemos continuar com a parceria com a Câmara Municipal de 

Castelo de Paiva na utilização do pavilhão da Raiva às quartas-feiras, das 17h às 18h. Com 

esta atividade pretendemos promover a cooperação e a prática desportiva dos jovens. 
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2.4 Atividades Culturais 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Teatro; 

- Cinema; 

- Concertos; 

- Biblioteca; 

- Feiras; 

- Exposições; 

- Promover a autoestima; 

- Estimular as competências Sociais e 

Cognitivas; 

- Promover o espírito de grupo; 

- Promover a inserção na comunidade; 

-Criar gosto pela leitura e estimular as 

competências cognitivas; 

- Adquirir novos conhecimentos para 

a construção dos seus projetos de 

vida; 

De acordo com a 

agenda cultural 

existente na 

região; 

- Câmara 

Municipal de 

Castelo de Paiva; 

- Biblioteca 

Municipal de 

Castelo de Paiva 

- CSSM – 

Sardoura; 

- Outras que ao 

longo do ano 

promovam 

atividades em 

todo o Distrito; 

 

 

2.5 Atividades Religiosas 

De acordo com as preferências e as opções religiosas, os jovens estão inscritos em várias 

atividades religiosas. 

Atividades Objetivos Calendarização Parcerias 

- Catequese da 

Infância e 

Adolescência; 

- Contribuir para o equilíbrio 

emocional e espiritual; 

- Interiorizar o sentido verdadeiro da 

amizade; 

 

 

- Semanalmente e 

sempre que 

possível; 

- Paróquia de 

Oliveira do 

Arda; 

- Catequese 

Paroquial;  

 

 

2.6 Outras Atividades 

Ao ocupar os tempos livres dos jovens, todas as atividades contribuirão para o seu 

desenvolvimento enquanto pessoas. É fundamental que estes jovens participem em 

atividades sociais e culturais para além das rotinas do dia-a-dia. 
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Atividades Objetivos Calendarização Gastos Parcerias 

Comemoração dos 

aniversários; 

- Promover um ambiente 

familiar onde esteja 

presente o convívio e a 

valorização do menor; 

- A quando do 

aniversário dos 

jovens; 

20€ por 

aniversário; 

 

Confeção de 
doçaria; 

- Vender a doçaria num 

estabelecimento da 

comunidade com o 

objetivo de adquirir um 

Bilhar; 

Semanalmente; 30 € Anuais; Salões de 
cabeleireiro 

da 

comunidade 

- Elaboração de um 

cabaz de Páscoa; 

- Angariar fundos para a 

instituição; 

Março; 40€;  

- Realização de 

Workshop/palestra; 
- Angariar fundos de 

forma a promover uma 

melhoria na qualidade de 

vida dos jovens; 

Março; 100€; Entidades a 

Definir; 

- Organização do 

desfile de moda; 

- Contactar entidades do 

concelho; 

Março; 25€; ACI e 

Câmara de 

Castelo de 

Paiva; 

 

- Desfile de moda – 

em articulação com 

várias lojas de roupa 

da comunidade, 

cabeleireiros e 

escola, pretende-se 

realizar um desfile 

de moda; 

- Contactar com o mundo 

da moda; 

- Inserir os menores na 

comunidade; 

Maio; 25€; ACI e 

Câmara de 

Castelo de 

Paiva; 

- Comemoração do 

Dia Mundial da 

Criança – lanche 

convívio; 

- Assinalar a data festiva; Junho; 50€;  

-Comemoração do 

Dia de S. João; 

- Assinalar a data festiva; Junho; 50€; Câmara de 

Castelo de 

Paiva; 

- Saída à praia, 

piscina e rio; 

- Promover o convívio e a 

distração positiva; 

A calendarizar 

conforme plano 

mensal de 

atividades; 

100€;  

- IV Roteiro da 

Francesinha; 

- Angariar fundos para a 
instituição; 

Agosto; 50€; Restaurante
s do 

concelho de 

mailto:afvtentreosrios@gmail.com
mailto:cat.cresceracores@gmail.com


                       

    

 Associação dos Familiares das Vitimas da Tragédia de Entre - os - Rios 

 

 
Av. Jean Tyssen, Oliveira do Arda  4550-577- Raiva, Castelo de Paiva 

Tel. 255766944  910543699  Fax: 255766955  Email:  afvtentreosrios@gmail.com   cat.cresceracores@gmail.com 
15 

 

Castelo de 

Paiva; 

- Encerramento do 

IV Roteiro da 

Francesinha; 

- Angariar fundos para a 

instituição; 

Agosto; Prevê-se 

ganho de 

750€; 

 

- Regresso às aulas;  - Promover a 

responsabilidade na 

organização da vida 

escolar; 

- Preparar os materiais 

escolares; 

- Estimular a capacidade 

organizativa individual das 

crianças/jovens; 

- Fomentar competências 

pessoais tais como, 

autonomia e 

responsabilidade; 

 
 

Setembro; 100€;  

- Elaboração de 

candeeiros de 

abóboras; 

- Assinalar o Halloween; Outubro;   

- Início da 

elaboração da 

decoração de Natal 

para o CAT; 

- Desenvolver a 

criatividade; 

- Criar um ambiente 

natalício; 

- Promover sentimentos 

positivos; 

 

Novembro; 50€;  

- Jantar de Natal 

com sócios e 

comunidade; 

- Angariar fundos para a 

instituição; 

Dezembro; 500€;  

 - Jantar com os 

menores, Direção, 

funcionários e 

voluntários. 

- Promover a proximidade 

e o convívio. 

Dezembro. 100€.  

 

IV. Meios Disponíveis 

Para o cumprimento dos objetivos previstos no Plano de Atividades do Centro de 

Acolhimento Temporário “Crescer a Cores”, para o ano de 2015 e para uma boa execução 
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de atividades necessitaremos de executar algumas despesas. O presente orçamento, 

3.860.00 euros, não é estanque na medida em que os preços/valores poderão ser alterados. 

Teremos que ter presente que algumas atividades têm despesas mas ao mesmo tempo têm 

como objetivo a angariação de fundos, desta forma, suprindo as despesas e obtendo ganhos. 
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Orçamento 2015 
 

A estrutura deste orçamento para o ano de 2015 obedece a uma estrutura adotada e 

exigida pela segurança social. 

Relativamente ao exercício de 2015 em questão prevê-se um resultado positivo no 

montante de 684,09 € que se resume à diferença entre custos e proveitos. 

 

Explanação Rubricas 

 

Relativamente aos proveitos foram consideradas as seguintes rubricas: 

 

 Prestações da Segurança Social – refere-se à comparticipação CAO e abonos 

provenientes da segurança social 

  

 Quotas dos associados – previsão de recebimento de quotas dos associados 

 

 

 Donativos e doações – valor previsto de donativos que a AFVTER irá receber 

 

 

Relativamente a custos foram contempladas as seguintes rubricas: 

 

 Custos dos géneros alimentares – custo com a compra dos produtos 

alimentares e outros para a confeção alimentar 

 

 Custos com pessoal – inclui salários, encargos sociais, seguro acidentes 

trabalho, despesas de medicina laboral e higiene e segurança no trabalho. 

 

 Serviços especializados – inclui despesas com TOC, honorários de advogado, 

manutenção, inspeção de viaturas, etc. 

 

 Materiais – inclui essencialmente despesas de economato e de funcionamento 

administrativo 

 

 Energia e Fluidos – inclui despesas com eletricidade, combustíveis de viaturas, 

combustíveis de aquecimento e gás. 

 

 Despesas deslocação – inclui as despesas de deslocação com as atividades da 

AFVTER. 

 

 Serviços diversos – inclui despesas de comunicações, seguros, artigos de 

limpeza e higiene, etc. 

 

 Amortizações e depreciações – inclui os valores de amortizações e depreciação 

dos equipamentos e instalações. 

 

 Gastos e perdas financeiros – inclui os custos com juros e despesas bancárias. 

 

Orçamento em valores 
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Rendimentos previstos 

 

A AFVTER prevê obter os seguintes rendimentos para 2015: 

 

 Prestações da Segurança Social 320.214,40 € 

 Abonos de Família     19.500,00 € 

 Quotas dos associados         997,50 € 

 Donativos e doações     15.750,00 € 

 

Proveitos totais:   356.461,90 € 

 

 

Custos Previstos 

 

A AFVTER prevê suportar os seguintes gastos para 2015: 

 

 Custos dos géneros alimentares   13.148,98 € 

 Custos com pessoal   251.341,81 € 

 Serviços especializados    34.163,40 € 

 Materiais        5.473,87 € 

 Energia e Fluidos     13.195,52 € 

 Despesas deslocação      2.006,95 € 

 Serviços diversos       9.060,59 € 

 Amortizações e depreciações   23.130,77 € 

 Gastos e perdas financeiros      3.529,87 € 

 Outros custos extraordinários        726,05 € 

 

Custos totais:    355.777,81 €  
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Contas de exploração previsionais de 2015 

 

 

Designação Valor Previsional 2015 

PROVEITOS  

Segurança Social 320.214,40 € 

Abonos de Família 19.500,00 € 

Quotas dos associados 997,55 € 

Donativos 15.750,00 € 

    

CUSTOS  

Custo Mercadorias Vendidas 13.148,98 € 

Custos com pessoal 251.341,81 € 

Serviços especializados 34.163,40 € 

Materiais 5.473,87 € 

Energia e fluidos 13.195,52 € 

Despesas deslocação 2.006,95 € 

Serviços diversos 9.060,59 € 

    

Resultado operacional 28.070,83 € 

    

Custos de financiamento 3.529,87 € 

Amortizações 23.130,77 € 

Custos e perdas extraordinários 726,05 € 

Resultado antes de imposto 684,14 € 

    

Imposto sobre o rendimento 0,00 € 

    

Resultado líquido 684,14 € 
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Custos com pessoal previsional 2015 

 

 

Designação Valor Previsional 2015 

Salários funcionários 205.486,40 € 

Segurança social 31.651,11 € 

Subsídios alimentação 10.472,00 € 

Outros encargos 3.732,30 € 

Total 251.341,81 € 
 

mailto:afvtentreosrios@gmail.com
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Parecer do Concelho Fiscal ao Orçamento e Plano de 

Actividades para o ano de 2015. 

 

Aos dez dias do mês de Novembro de dois mil e catorze, pelas 20 horas 

na sede da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-

Rios, sita no Lugar de Oliveira do Arda, Raiva – Castelo de Paiva, nos termos 

do art.º 48 dos estatutos desta instituição, reuniu o Concelho Fiscal com 

objectivo de dar o seu parecer ao Orçamento e Plano de Actividades para o 

ano de 2015. 

Começou por fazer uma leitura e uma análise detalhada dos documentos 

apresentados para o efeito, pela Direcção da Associação dos Familiares das 

Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios: 

 Contas de Exploração Previsional – Proveitos e Ganhos, Custos e 

Perdas e respectivas demonstrações previsionais; 

 Orçamento de Investimentos e Desinvestimentos; 

 Plano de Actividades. 

Depois de feita a analise detalhada dos respectivos documentos, o 

Concelho Fiscal, dá o seu parecer favorável. 

Tendo em conta a situação apresentada, propomos à Assembleia – Geral 

da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Entre-os-Rios, a 

Aprovação do Orçamento e Plano de Actividades para o ano de 2015. 

 

Oliveira do Arda, 13 de Novembro de 2010. 

Assinaturas: 

 

Presidente: 

 _______________________________ 

 

Vice – Presidente: 

 _______________________________ 

 

Secretário Relator: 

 ________________________________ 
 


