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PLANO DE AÇÃO PARA 2021 

 
 

Para elaborar do orçamento para 2021, a Direção desta Associação teve em 

conta as maiores necessidades, bem como a atual situação económica e 

financeira da Instituição que é estável sendo que, ainda nos falta receber o 

valor aprovado na candidatura ao Portugal 2020 de 10.000,00€ para a 

substituição do telhado (obra já realizada e paga). 

 

➢ Para 2021, prevemos gastar um valor, ainda não determinado, com a 

conclusão do processo de legalização do edifício do Serviço do Apoio 

Domiciliário, entregue ao arquiteto Manuel Alves.  

 

➢ Tivemos conhecimento que foi publicado o Programa Pares 3.0 que 

permite a candidatura de construções de raiz, até ao próximo dia 30 de 

novembro. Vimos aqui a oportunidade de candidatar a construção da 

nossa ERPI- Estrutura Residencial Para Idosos, uma vez que temos o 

projeto elaborado e o terreno para o efeito.  

Decidimos avançar com a candidatura, contando com o apoio da 

empresa que acompanhou a candidatura das obras de requalificação da 

ERPI da Associação Miguel Torga, onde fizeram um excelente trabalho. 

 
 

➢ O palco e algumas partes do nosso salão no rés-do-chão estão com o 

piso muito danificado e a precisar de ser substituído. As paredes 

também precisam de ser pintadas. 
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Assim, o orçamento que apresentamos para 2021 é o seguinte: 

 

➢ Manter as despesas com o quadro de pessoal exigido pelo ISS e as 

habituais do Serviço de Apoio Domiciliário – ver orçamento elaborado 

pelo nosso serviço de contabilidade;  

➢ Obras de requalificação do salão do rés-do-chão – 4.206,00€; 

➢ Candidatura ao programa Pares 3.0 – 4.305,00€. 

Não contemplamos a aquisição da carrinha, que tem constado nos anteriores 

orçamentos, uma vez que, caso seja aprovada a candidatura da ERPI, a nossa 

frota deverá ser ajustada a essa valência. 

Parada de Pinhão, 9 de novembro de 2020. 

 

 

O Presidente da Direção 

 

__________________________________________ 

 

 


