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ENQUADRAMENTO ANUAL 

 

 

 Para o ano 2022, e após dois anos atípicos de atividades condicionadas à pandemia Covid-19, pretende-se 

retomar o ritmo de crescimento e diversificação das atividades Novas Descobertas, que se verificava no início do 

ano 2020. Previamente à pandemia, desenhava-se e antevia-se um aumento considerável de visitas de estudo de 

escolas e grupos, o trabalho de especialização do currículo do programa e o desenvolvimento de ferramentas e 

espaços pedagógicos. Para 2022 seguiremos este propósito assim como o do aumento de outras atividades dos 

programas infanta juvenis nomeadamente o lançamento do OTL de verão (resposta à crescente procura). 

 Nos programas de capacitação pretende-se aumentar o número de participantes em formação de animação 

e liderança, nomeadamente através de parcerias com outras instituições educativas e municipais. Ainda no 

programa de capacitação o foco será aumentar as oportunidades de formação para recuperação dos ecossistemas 

e da biodiversidade (nomeadamente lançando ciclos de workshops associados aos cursos existentes), recuperar e 

desenvolver as infraestruturas e materiais do nosso espaço educativo, capacitar jovens adultos para o 

empreendedorismo nas áreas da animação e regeneração de ecossistemas. 

 Nos programas de ação prática pretende-se investir na ligação com potenciais voluntários, catalisando ações 

de voluntariado pontuais ou interligadas com as restantes atividades. O foco passará ainda pela participação em 

redes e parcerias estratégicas, nomeadamente com outras instituições de impacto social e bio regional. Pretende-

se também aumentar as ações catalisadoras de conexões do trabalho em rede e comunitário com impacto 

regenerativo. Para 2022 estaremos a desenhar e estruturar o programa de estágios Novas Descobertas, vinculando-

o a formações PND e a parcerias com cursos técnico-profissionais. 

 No eixo associativo, pretende-se dar continuidade à já iniciada estimulação da participação dos corpos 

gerentes na gestão da associação (nomeadamente na cocriação do plano de atividades anual), bem como aumentar 

o voluntariado associativo, o número de associados, agilizar a comunicação com a comunidade associativa, o 



 

 

 

 

sentimento de pertença e impacto de cada sócio. Pretende-se assegurar uma continuidade de encontros e reuniões 

com os sócios no sentido de se fazer uso da sua opinião e ideias. Em termos ainda da comunicação, pretende-se 

desenhar e colocar em prática um plano de comunicação eficaz que permita transmitir com clareza e de forma 

agilizada as atividades da associação. 

 Ainda no ano de 2022 queremos manter o foco iniciado em tempos de pandemia, com a procura ativa de 

candidaturas a financiamentos mais abrangentes. Para isso iremos continuar a desenvolver os documentos 

estruturais associativos, as metodologias de avaliação de impacto e de mudança, solidificar as parcerias necessárias, 

reunir e desenhar projetos candidatos a financiamento alinhadas com as exigências das candidaturas e com a 

estratégia definida em 2021, procurando candidatar-nos a prémios e financiamentos com maior probabilidade de 

sucesso. 

 Em 2022 (e nos dois anos que se seguem), espera-se que a sustentabilidade financeira da associação 

aumente, nomeadamente através do aumento da atividade operacional (serviços PND) e do financiamento através 

de candidaturas maiores e anuais. Iremos também apostar na diversificação dos pedidos de apoio e financiamento.



 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES 2022 

Tabela 1. Eixos| Programas| Atividades e Calendarização 

Eixo Programa Atividade Objetivo Principal Público Direção 2022 Previsão 2022 Calendarização 

 

 

 

 

 

I. 

Associativo 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter Dar a conhecer a 

atividade associativa de 

forma sazonal, mais 

direta, dinâmica e de 

forma simplificada.  

Geral Criação de Newsletter PND 

sazonal (desenhar de acordo com 

necessidades). 

NL primavera 26 março 

NL verão 24 junho 

NL outono 23 setembro 

NL inverno  16 dezembro 

Site institucional Dar a conhecer a 

associação, as suas 

ações e valências, 

permitindo a 

envolvência do público. 

Geral Atualização e simplificação de 

páginas. Atualização de 

documentos estruturais e 

associativos. Lançamento de 

novas atividades. Simplificação da 

estrutura do site. Revisão de 

bugs. Otimização da versão 

mobile. 

Revisão do site I 

 

até maio 

Revisão do Site II até setembro 

Redes sociais Mais dinâmica e mais publicações. 

Diversificação de posts: reflexões, 

histórias, conteúdos educativos 

Autonomização dos posts 

(templates de edição) 

Dinamização de chats e contatos 

diretos com o público. 

Regularidade 

semanal ou diária 

Anual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Associativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicação Campanha de cotas Estimulação à 

atualização de cotas, a 

estar ligado á associação 

e à criação de novos 

sócios. 

Sócios Continuação de comunicação 

informal e direta com o sócio. 

Incentivos ao pagamento de 

cotas. 

Campanha I Janeiro/ 

fevereiro 

Campanha II Outubro/ 

novembro 

Base de dados PND Sistematização e 

estruturação de dados 

de informação PND que 

permita a sua fácil 

consulta, atualização, 

operações variadas, 

classificação por 

domínios ou temas, de 

forma informatizada.  

Geral Planear, desenhar e implementar 

uma base de dados PND 

automatizada. 

Algumas das funções desta base 

de dados: facilidade de 

comunicação com o público-alvo; 

divulgação por interesses e das 

atividades, facilidade de relatórios 

e avaliações. 

Planeamento, 

recolha de 

requisitos e 

desenho da BD  

Até março 

Construção e 

implementação 

da BD  

Até setembro 

Manutenção e 

correções 

Até dezembro 

Comunidade  

 

 

 

 

Assembleias Gerais Cumprir com o definido 

em estatutos, 

comunicar aos 

associados relatórios 

anuais, plano de 

atividades, orçamentos 

e permitir eleições ou 

outras diligências 

associativas. 

 

Sócios Associar as assembleias gerais a 

atividades para sócios e para as 

suas famílias em dias abertos para 

sócios. 

Relatório anual de 

atividades e 

exercício de 

contas 2021 

19 março 

 

Plano de 

atividades e 

orçamento 2023 

19 novembro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Associativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parcerias Potenciar o impacto da 

ação da associação. 

Otimizar recursos físicos 

e intelectuais. Chegar a 

mais público. Aumento 

da diversidade e 

resiliência. Aumentar 

impacto bio regional. 

Divulgação da 

associação. 

Instituições, 

redes ou 

particulares 

Aumentar a participação em 

redes e parcerias bio regionais e a 

nível internacional. Protocolizar as 

parcerias já existentes. Identificar 

parcerias chave. Sedimentação de 

parceria já estabelecidas. 

Parceria Quinta 

Vale da Lama  

Anual 

Protocolo apoio 

CM Lagos  

Protocolo CASLAS 

(candidaturas) 

Protocolos com o 

coletivo Orla  

Parcerias para 

novos projetos e 

candidaturas 

Reuniões estratégicas Promoção da dinâmica 

associativa e 

comunitária, Aumento 

do suporte e interação e 

partilha social. Dar a 

conhecer atividades e 

espaços associativos. 

Aumentar redes e 

parcerias. Cocriação no 

plano de ação da 

associação. 

Corpos 

gerentes 

equipa PND 

Alinhamento estratégico dos 

corpos gerentes com a equipa. 

Trimestral Fevereiro  

Maio 

Setembro 

Novembro 

Dia aberto sócio PND Associados e 

famílias 

Proporcionar um programa de 

atividades e trocas entre sócios e 

destes com a associação. Este 

ano, lançamento de 2 dias 

abertos aos associados, 

vinculados com os dias de 

assembleia geral. 

Dia aberto Sócio 

PND I 

19 março 

 

Dia aberto Sócio 

PND II 

19 novembro 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Associativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade Dias abertos  Geral Reativar a dinâmica dos dias 

abertos (atividades, mostra 

associativa, mostra da quinta, 

partilha e trocas, redes, interação 

comunitária…) 

Dia aberto I 5 março  

Dia aberto II 29 maio 

Dia aberto III 24 setembro 

Dias aberto IV 3 dezembro  

Voluntariado 

Associativo 

Ajudadas 

 

Promoção da 

responsabilidade 

comunitária e social, 

interação associativa, 

crescimento associativo. 

Sócios e 

potenciais 

novos sócios 

(famílias) 

Associar estas ações a atividades 

que já estejam a acontecer em 

cursos ou campos de ação. 

Aproveitar fins de semana 

perlongados ou feriados. 

Ajudadas  Trimestral 

Ajudadas 

especificas 

A definir  

(dentro de outras 

datas de atividades) 

Angariação de 

Fundos 

Coletas Aumento de resiliência 

financeira. Garantir a 

existência e 

manutenção de serviços 

e espaços associativos. 

Possibilidade de 

cumprimento de 

objetivos estatutários. 

Assegurar o 

desenvolvimento da 

ação social, educativa e 

ecológica da associação 

Geral Com os dias abertos ao público 

reativar o café solidário e venda 

de bolos e produtos. Dar 

continuidade a esta dinâmica 

sempre que existir público no 

campo do vale (cantinho café 

solidário e de vendas), envolver 

os sócios a tomar conta destas 

coletas e dinamizá-las. 

Café solidário e 

vendas de bolos 

Anual 

Datas dos dias 

abertos 

 Outras Vendas 

PND 

Campanhas especificas Desafiar os sócios e corpos 

gerentes com ideias para 

campanhas de angariação de 

fundos  

Campanha 

angariação I 

Anual 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Associativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erasmus+ a nível nacional e 

internacional. 

Entidades 

financiadoras 

nacional e 

internacional 

Nova candidatura na 3ª iteração 

“catalisadores comunitários” 

  

Erasmus+ Orla Primavera (até 

31 março) 

Candidaturas pontuais Apostar em candidaturas 

recorrentes. Desenha-las de 

forma realista, envolvendo os 

promotores na sua idealização e 

redação. Possibilidade de estágios 

profissionais. 

IPDJ OTL de longa 

duração 

Março/abril 

IPDJ Férias em 

movimento 

Abril/ maio 

IPDJ Geração Z Abril/ maio 

IPDJ Campo de 

trabalho 

internacional 

Dezembro 

IEFP – Estágio 

profissional 

Fevereiro a 

junho ou 

outubro a 

dezembro. 

Grandes candidaturas Finalização dos documentos 

estruturantes e associativos 

necessários a candidaturas 

grandes em equipa (teoria de 

mudança e a avaliação de 

impacto). Estabelecer as parcerias 

necessárias. Escolher a 

candidatura. Realizar uma 

candidatura piloto. 

Candidatura 

piloto 

  

Até 30 de junho 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Associativo 

Financiamento Subsídios e apoios Com fundamentação 

documentada do impacto da ação 

da associação apostar nos 

pedidos de apoio ao município da 

sede associativa. Procura ativa de 

incentivos ou subsídios a 

associações sem fins lucrativos. 

Demonstração de impacto junto 

da fundação abraço fraterno.  

Fundação abraço 

fraterno – Plano 

de atividades  

Anual 

 

Fundação abraço 

fraterno - Campo 

de regeneração 

de ecossistemas  

Primavera e 

outono  

Fundação abraço 

fraterno - Estágios 

VDL  

2º semestre 

CM Lagos -

Formação 

liderança jovem 

(para ano 2023) 

Setembro/ 

outubro 

CM Lagos – 

Projetos 

específicos 

(ambiente) 

Até 31 julho  

 

CM Lagos – Dias 

na quinta (ano 

letivo 22-23) 

até 30 de junho 

Outros subsídios Anual 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ação 

 

 

 

 

 

 

 

Descobrir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos de férias 

(residenciais) 

Contato direto com a 

natureza, com seus 

ciclos e materiais, 

através de atividades 

sociais, artísticas, 

desportivas e 

recreativas que 

impactem o 

desenvolvimento da 

ação ecológica e social. 

Criação de espírito de 

grupo e comunidade, 

sentimento de pertença 

e capacidade de agir no 

mundo.  

Descoberta dos 

princípios ativadores de 

uma cidadania 

regenerativa. 

8 aos 17 

anos 

Alternância de equipas e 

coordenação. Organização de 

materiais e espaços. Foco em 

atividades novas em mais 

conexão com a natureza, com a 

quinta e com os ecossistemas 

envolventes. Potenciar parcerias 

na ação dos campos de férias. 

Aumento dos participantes nos 

dias de ação. 

CLDS 4G 

Deficiência  

18 e 19 de junho 

CLDS 4g moços 

vão à praia 

24 a 26 de junho 

CF PND Turno I  2 a 10 de julho 

CF PND Turno II 16 a 24 de julho 

CF PND Turno III 30 de julho a 10 

de agosto 

CF PND Turno IV 20 a 28 de 

agosto 

CF PND Turno V 3 a 11 setembro 

CLDS 4G Natureza 

em ação 

28 a 30 outubro 

Campo férias 

Natal 

17 a 23 de 

dezembro  

Dias de ação I 

(Carnaval) 

26 fevereiro a 1 

de março 

Dias de Ação II 23 a 25 de abril 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descobrir Ocupação de tempos 

livres (não residencial) 

6 aos 12 

anos 

Apostar no OTL de verão. 

Espaços, equipas, parcerias e 

estruturas de apoio concretizadas 

e alinhadas com atividades em 

simultâneo. 

Lançar o OTL carnaval  

OTL Páscoa  

 

11 a 15 de abril 

OTL Verão  

(seg. à sexta) 

11 julho a 9 de 
setembro  

Clube ao ar livre Semanal  
 

OTL Natal 19 a 23 de 
dezembro 

Visitas de estudo + 4 anos 

Famílias 

Terceira 

idade 

Especialização do currículo de 

acordo com os currículos 

escolares e com a procura dos 

professores. Novos materiais de 

apoio e ferramentas. Implantação 

de espaços pedagógicos novos e 

melhoramento dos antigos. Mais 

animadores especializados. 

“Dias na quinta” Janeiro a junho 
Outubro a 
dezembro 

Aprender  

 

 

 

 

Formação animação e 

liderança 

Adquirir competências 

teórico práticas na área 

da animação, liderança 

e facilitação de grupos 

+ 16 anos Ligação com estágios PND e com 

as turmas de ensino alternativo. 

Divulgação e protocolos com 

universidades e escolas 

profissionais. Formação aos 

jovens e equipa de viver o verão. 

Continuidade de renovação de 

animadores PND. Continuidade 

com a componente prática no 

verão. 

Formação Novas 

Descobertas 

(animação e 

liderança) 

6 a 14 de abril 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ação 

 

 

 

 

 

 

Aprender  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso gestão e 

coordenação de 

campos de férias 

Adquirir competências 

teórico práticas na área 

de gestão e 

coordenação de 

atividades com grupos: 

gestão de recursos 

materiais, financeiros e 

humanos. 

Adultos Lançar de novo uma edição deste 

curso de gestão e formar 

coordenadores PND. Estabelecer 

parcerias com projetos contínuos 

da ação PND 

Curso de gestão 

de campos de 

férias 

26 fevereiro a 1 

de março 

Curso de desenho de 

permacultura 

Adquirir competências 

teórico práticas na área 

da permacultura e 

regeneração de 

ecossistemas 

Adultos Manter a oferta de 2 cursos 

anuais. Procura de financiamento 

para dar a oportunidade a 

pessoas locais e em português. 

Oferta de formatos diferentes de 

cursos para novos públicos. 

Curso de desenho 

de permacultura I 

14 a 27 de maio 

Curso de desenho 

de permacultura 

II 

1 a 14 de 

outubro 

Treino de Professores 

de permacultura 

Adquirir competências 

teórico práticas de 

ensino e formação na 

área da regeneração eco 

social. 

Adultos Lançar uma edição deste curso 

este ano 

Treino de 

professores de 

permacultura 

 

29 de abril a 6 

de maio 

Campo de 

Permacultura 

Resposta prática à 

aprendizagem e 

aplicação da 

permacultura 

 

Adultos Desenho e implementação de um 

campo piloto 

Campo de 

Permacultura I 

7 a 13 de maio 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ação 

 

 

 

 

 

 

 

Aprender Workshops Adquirir competências 

práticas e especificas 

em temáticas diversas 

dentro das áreas de 

animação, liderança, 

facilitação de grupos, 

permacultura, 

regeneração eco 

social. 

Adultos Lançar ciclos de workshops 

especializados 

Ciclo de ação 

regenerativa 

Dezembro 

Ciclo de 
facilitação 

Março/abril/ 

junho 

Workshop I  
(em parceria) 

Março 

Workshop II 
(em parceria) 

Outubro 

Workshop III 
(em parceria) 

Novembro 

Fazer  

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariado novas 

descobertas 

Promoção da 

responsabilidade 

comunitária e social, 

da interação e 

crescimento 

associativo, do 

aumento de bem-

estar social e 

ecológico. Possibilitar 

aprendizagens 

pessoais nas áreas de 

animação, liderança, 

facilitação de grupos e 

regeneração eco 

social. 

+ 16 anos Desenvolver relação e ligação 

com potenciais voluntários e 

daí fazer crescer 

oportunidades de 

voluntariado. 

Dias de 
voluntariado  

Janeiro a junho 

Outubro a 

dezembro 

Voluntariado 
programas 
infanta juvenis 

Anual  

(nas datas de 

campos de férias 

ou visitas de 

estudo) 

Voluntariado 
programas 
regeneração 

Anual  

(nas datas das 

ações de 

regeneração) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ação 

 

 

 

 

 

 

 

Fazer Estágios novas 

descobertas 

Possibilitar a 

experiência 

profissional e o 

desenvolvimento 

pessoal nas áreas de 

animação, liderança, 

facilitação de grupos e 

regeneração eco 

social. 

Jovens 

adultos  

(+ 16 anos) 

Desenhar e estruturar o 

programa de estágios, 

vinculando-o às formações 

Novas Descobertas e às 

parcerias com cursos técnico-

profissionais, bem como a 

parcerias com outras 

instituições educativas. 

Envolver jovens adultos neste 

programa. 

Estágios Novas 

Descobertas 

Janeiro a junho 

Outubro a 

dezembro 

Partilhar 

 

 

 

 

 

 

 

Campo de 

regeneração de 

ecossistemas 

Partilhar 

conhecimentos de 

regeneração eco 

social para uma ação 

regeneradora em 

rede. 

+ 16 anos Avaliar impacto de iterações 

passadas da atividade. 

Relançar as duas edições 

anuais. Exploração de novos 

formatos para responder 

novos públicos. 

Campo de 

regeneração de 

ecossistemas I  

Março 

Campo de 

regeneração de 

ecossistemas II 

Novembro 

Campo de trabalho 

internacional 

Partilhar 

aprendizagens e 

proporcionar ações 

práticas da vivência 

multicultural bio 

diversa  

18 aos 30 

anos 

Dar continuidade às últimas 2 

edições dos anos anteriores, 

continuar com o foco da 

regeneração de ecossistemas. 

Explorar novas temáticas (a 

social) Procurar parcerias para 

atividades e partilhas (ex. bio 

regionais) Envolver a 

comunidade local para 

Campo de 

trabalho 

internacional  

16 a 27 de 

setembro  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ação 

Partilhar partilhar informação. Ligação 

desta ação com dia aberto em 

setembro. Procurar maior 

impacto e envolvência no 

concelho. 

Estágios VDL Experienciar as rotinas 

de uma quinta 

sedimentada nas 

éticas da 

permacultura. 

Adultos Repensar, avaliar e redesenhar 

o programa de estágios. 

Possibilidade de época de 

estágios no segundo semestre. 

Estágios Vale da 

Lama  

2º semestre 

Erasmus +  Partilhar ferramentas 

e formação para 

profissionais do 

desenvolvimento 

regenerativo. 

Geral Continuidade e termine das 

ações e logísticas do projeto a 

decorrer iniciado em 2020 

“Catalisadores comunitários: 

economias transformadoras” 

Dar início a novo programa de 

“Catalisadores comunitários – 

social” 3ª iteração. 

ERASMUS+ 

PROGRAM 

2020-1-HU01 

KA204-078850 

K2CCTE-2020 

Até novembro 

3ª Iteração dos 

“catalisadores 

comunitários” 

Anual 

 



 

 

 

 

ORÇAMENTO 2022 

 

1. Resumo 

 

RECEITAS Valores € DESPESA Valores € 

Cotas e joias sócio 1.700 Fornecimentos 

e serviços 

gerais 

Comunicações 1.450 

Angariação de fundos 2.500 Combustíveis 1.350 

Donativos 23.500 Supermercado 19.500 

Financiamento Candidaturas Pontuais 17.174 Materiais 3.500 

Subsídios e apoios 19.500 Outros 831 

Erasmus + 4.764 Subcontratos 5.100 

Serviços PND Programa descobrir 48.600 Seguros 3.883 

Programa aprender 30.000 Custos com o pessoal a contrato  74.000 

Programa fazer 1000 Custos com freelancer 33.500 

Custos com a carrinha 1.850 

Custos com espaços  3.500 

Total 148.738 Total 148.464 

 

  



 

 

 

 

2. Detalhe Receitas 

 

Eixo Descrição Valor € 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. 

Associativo 

Cotas de sócio 1.500 

Joias de inscrição 200 

Angariação de 

fundos 

Coletas e vendas 1.500 

Campanhas especificas 1.000 

Donativos Particulares ou anónimos 500 

Fundação abraço fraterno 23.000 

Financiamento Candidaturas Pontuais IPDJ OTL de longa duração 4.620 

IPDJ Férias em movimento 1.440 

IPDJ Geração Z 1.228 

IPDJ Campo de trabalho 

internacional 
4.386 

IEFP – Estágio profissional 5.500 

Subsídios e apoios CM Lagos – Dias na quinta 

(ano letivo 21-22) 
10.000 

CM Lagos -Formação liderança 

jovem  
3.000 

Fundação abraço fraterno - 

Campo de regeneração 

ecossistemas 

1.000 

Fundação abraço fraterno - 

Estágios na quinta  
4.000 

Outros subsídios 1.500 

Erasmus + (2020-1-HU01 KA204-078850) 4.764 

 

 

 

 

II. Ação 

Programa: Descobrir Campos de férias residenciais 34.900 

Ocupação de tempos livres 8.200 

Visitas de estudo 3.000 

Dias na natureza 2.500 

Programa: Aprender Formação animação e liderança 1.500 

Curso gestão de campos de férias 2.000 

Curso desenho de permacultura 17.000 

Treino de professores de permacultura 7.000 

Workshops especializados 2.500 

Programa: Fazer Campo de regeneração de ecossistemas 

(contribuições) 

1.000 

Total 148.738 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Detalhe Despesas 

 

Itens Descrição Valor € 

Fornecimentos e 

Serviços 

Combustíveis 1.350 

Comunicações 1.450 

Consumos supermercado alimentação 18.000 

Consumos supermercado outros 1.500 

Material escritório 1.000 

Materiais permanentes campo do vale 600 

Materiais atividades (desgaste rápido) 2.500 

Gás  500 

Seguros Automóvel 658 

Responsabilidade Civil 164 

Acidentes de trabalho 611 

Acidentes pessoais Voluntariado 450 

Acidentes pessoais atividades 2.000 

Outros fornecimentos e 

serviços 

Faturação moloni 59 

Conservação e reparação espaços 1.000 

Limpeza, higiene e conforto 1.250 

Trabalhos especializados melhoramento CV  500 

Manutenção Carrinha 1.500 

Domínio site e servidor 65 

Diversos Licenças e vistorias 150 

Outros  150 

Subcontratos Manutenção site e dinamização de redes sociais 3.600 

Contabilidade organizada 1.500 

Impostos indiretos Imposto de selo da carrinha (IUC) 350 

Custos com o pessoal 

a contrato 

Remunerações e subsídios 50.000 

Segurança Social e IRS – entidade + funcionário 24.000 

Freelancer Recibos verdes 19.500 

Recibos verdes Erasmus+ 14.000 

Custos financeiros Serviços bancários  57 

Total 148.464 

 

Lagos, 5 novembro, 2021 

A direção, 

Delfina Maria Marques Barroca, Juliana Marino Barroso,  

Lesley Anne Martin, Mirka Hlavacova, André Neto Carvalho  



 

 

 

 

 

 

 

 

Projecto Novas Descobertas 

Associação Social, Educativa e Recreativa  

 

Morada: Caixa Postal 322-N - Vale da Lama 8600-258, Odiáxere, Lagos 

NIF 503277070 

Telefone Escritório: (+351) 282 697 862 

Telefone Campo de Férias: (+351)282792673 

Telemóvel: (+351) 967 620 397|(+351) 968 663 179  

  

WEBSITE: www.projectonovasdescobertas.org   

Email: info@projectonovasdescobertas.org  
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