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“Abraç@r cri@ndo v@lor soci@l!” 

 

 

O Mundo está a enfrentar uma crise sanitária desde o final de 2019, que tem vindo a 

criar obstáculos e mudanças a muitos níveis nos diferentes aspetos da vida (social, económico, 

cultural, etc.) 

A Sociedade tem vindo a alterar os seus comportamentos, o que nos leva para uma 

reflexão sobre o presente e o futuro das nossas Instituições, e mesmo da vida em sociedade. 

Hoje, a Fundação da Caixa Agrícola do Noroeste quer manter-se uma Instituição pró-

ativa e dinâmica que, mesmo nas adversidades, consiga desenvolver a sua atividade em prol dos 

diferentes grupos etários e que a sua missão seja diariamente a matriz de funcionamento: 

“Promover melhorias sustentáveis dos padrões de vida das crianças, jovens e idosos do distrito 

de Viana o Castelo e do concelho de Barcelos”.  

Neste sentido, pretende-se desenvolver nos próximos 4 anos, diversas iniciativas, 

com enfoque na justiça social, na cultura, na educação, na arte e na saúde construindo caminhos 

e ferramentas que permitam às diferentes faixas etárias a inclusão social. 

Assim, estar-se-á a criar valor numa perspetiva holística do Ser Humano e da 

sociedade em geral sugere um novo modo de ver o mundo, ou seja, um modo de sentir, pensar 

e agir.  Na prática, o método científico pode ser considerado como um instrumento objetivo, 

capaz de aplicar com elegância, precisão e resultados concretos o princípio autoafirmativo. Mas 

é o equilíbrio, através do princípio integrativo, que lhe fornecerá condições para definir um 

rumo, uma orientação que seja efetivamente favorável ao bem-estar social.    O enfoque holístico 

considera que o ser humano está integrado por quatro componentes 

básicos: físico, mental, emocional e espiritual, sendo que os quatro devem estar perfeitamente 

equilibrados para poder desenvolver uma vida sadia e feliz1. 

 

 
1 https://www.monografias.com/pt/trabalhos908/projeto-educacao-vida/projeto-educacao-vida.shtml 
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Posto isto, pretende-se que seja um projeto, assente em parcerias da FCAN com 

entidades do Noroeste peninsular, de forma a fomentar a partilha, a aprendizagem e o 

desenvolvimento cultural e social dos diferentes concelhos e seus residentes.  

Do ponto de vista administrativo, os diferentes Concelhos, após a reorganização 

administrativa do território das freguesias ocorrido em 2013, subdividem-se da seguinte forma2:  

 

Localização geográfica (NUTS - 
2002) 

Freguesias (N.º) por Localização 
geográfica (NUTS - 2002) 

Período de referência dos dados 
2013 
N.º 

Continente 2 882 
Norte 1 426 

Minho-Lima 208 
Arcos de Valdevez 36 

Caminha 14 
Melgaço 13 
Monção 24 

Paredes de Coura 16 
Ponte da Barca 17 
Ponte de Lima 39 

Valença 11 
Viana do Castelo 27 

Vila Nova de Cerveira 11 
Barcelos 61 

  
Em Portugal Continental, existem 2882 freguesias, sendo que o Minho-Lima detém 

208 freguesias e o Concelho de Barcelos 61 freguesias. Pretende-se assim proporcionar iniciativas 

a um total de 269 freguesias com este projeto. 

Para contextualizar o nosso projeto teve-se a necessidade de obter dados referentes 

à população residencial por faixa etária. 

As faixas etárias dividem-se da seguinte forma:  

 

 
2 Estes são os dados disponíveis muito embora reconheçamos que, passados 7 anos mais um de pandemia com  as 
mortes que foram acontecendo, hoje, pelo menos ao nível dos mais velhos a realidade possa ser bastante diferente 
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Neste sentido, segundo dados recolhidos no INE deseja-se abarcar 11 Municípios, 

que no seu total dispõem de 359 697 residentes. Na primeira faixa etária (0-14 anos) dispõe-se 

de 30 524 residentes, na segunda faixa etária (15-24 anos) de 40 482 residentes, na terceira faixa 

etária (25-64 anos) de 197 078 residentes e na quarta faixa etária (65 ou + anos) tem-se um total 

de 73 563 residentes. 

 

 
ANO de 

referência 

População residente (N.º) por Local de residência (NUTS - 2002), Sexo e Grupo etário (Por 

ciclos de vida); Anual (2) 

Local de residência 

(NUTS - 2002) (1) 

Grupo etário (Por ciclos de vida) 

Total 
0 - 14 

anos 

15 - 24 

anos 

25 - 64 

anos 
65 e mais 

anos 

N.º N.º N.º N.º N.º 

2013 

Portugal 10427301 1521854 1110874 5724730 2069843 

Continente 9918548 1438422 1043094 5438369 1998663 

Norte 3644195 520775 414195 2056932 652293 

Minho-Lima 240134 30524 25148 128426 56036 

Arcos de Valdevez 22142 2436 2041 10675 6990 

Caminha 16417 1962 1707 8873 3875 

Melgaço 8804 812 753 4020 3219 

Monção 18836 1948 1722 9829 5337 

Paredes de Coura 8991 1085 901 4535 2470 

Ponte da Barca 11768 1465 1290 6215 2798 

Ponte de Lima 43019 6258 5159 22956 8646 

Valença 13804 1747 1375 7562 3120 

Viana do Castelo 87243 11616 9252 48850 17525 

Vila Nova de Cerveira 9110 1195 948 4911 2056 

Barcelos 119563 18050 15334 68652 17527 

FONTE: INE (2013) - Nº de residentes por local de residência 

 

0 - 14 
anos

1ª 
Faixa

15 - 24 
anos

2ª 
Faixa

25 - 64 
anos

3ª 
Faixa

65 ou + 
anos

4ª 
Faixa
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Olhando agora para o indicador - Índice de dependência - verifica-se que o Índice de 

dependência de Portugal Continental ao nível dos jovens é de 22.2 por local de residência, dos 

idosos de 30.8 por local de residência, o que perfaz um total de 53 por local de residência. Nos 

Concelhos do Minho-Lima verifica-se 19.9 para o índice de dependência dos jovens, de 36.5 para 

o índice de dependência dos idosos, fazendo um total de 56.4 por local de residência. Referente 

ao Concelho de Barcelos, verifica-se 21.5 para os jovens, 20.9 para os idosos, perfazendo um total 

de 42.4 por local de residência. 

 

 
 
 
 

Local de residência 
(NUTS - 2002) (1) 

 
 
 
 

Período de 
referência 
dos dados 

 
Índice de 

dependência de 
jovens (N.º) por 

Local de residência 
(NUTS - 2002); 

Anual (2) 

 
Índice de 

dependência de 
idosos (N.º) por 

Local de 
residência (NUTS - 

2002); Anual (2) 

 
 

Índice de 
dependência total 
(N.º) por Local de 
residência (NUTS - 

2002); Anual (2) 
N.º N.º N.º 

Portugal 
 

2013 22,3 
 

30,3 
 

52,5   
Continente 

 
2013 22,2 

 
30,8 

 
53   

Norte 
 

2013 21,1 
 

26,4 
 

47,5   
Minho-Lima 

 
2013 19,9 

 
36,5 

 
56,4   

Arcos de Valdevez 
 

2013 19,2 
 

55 
 

74,1   
Caminha 

 
2013 18,5 

 
36,6 

 
55,2   

Melgaço 
 

2013 17 
 

67,4 
 

84,5   
Monção 

 
2013 16,9 

 
46,2 

 
63,1   

Paredes de Coura 
 

2013 20 
 

45,4 
 

65,4   
Ponte da Barca 

 
2013 19,5 

 
37,3 

 
56,8   

Ponte de Lima 
 

2013 22,3 
 

30,8 
 

53   
Valença 

 
2013 19,5 

 
34,9 

 
54,5   

Viana do Castelo 
 

2013 20 
 

30,2 
 

50,2   
Vila Nova de 

Cerveira 

 
2013 20,4 

 
35,1 

 
55,5   

Barcelos 
 

2013 21,5 
 

20,9 
 

42,4   
FONTE: INE (2013) – Índice de dependência (Nº) por local de residência 

 

Em suma, aquilo que se pretende é uma parceria entre os diversos Concelhos do 

NUTS – Minho-Lima e do Concelho de Barcelos de forma a proporcionar aos diferentes grupos 

etários iniciativas assentes no desenvolvimento holístico.  
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 Assim, no âmbito dos 10 anos da FCAN (07/12/2011 – 07/12/2021) desenhamos um 

plano para 4 anos que, traduzindo a nossa já visível implantação no Noroeste, dê mais 

sustentabilidade à sua estrutura e ao seu funcionamento. 

É, com este objetivo, que nos propomos trabalhar em dois eixos fundamentais: 

 

 

 

2.1. ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO 

 

2.1.1. RENTING VERDE, SA  

 Esta empresa nossa participada será vendida até 31 de março de 2021. 

 

2.1.2. CASA DA TORRE 

 Este equipamento destinado ao alojamento local, será vendido até 30 de abril de 2021. 

 

2.1.3. SOLAR DOS QUESADOS e atual sede do FCAN na rua de Aveiro 

 Logo que as obras em curso no Solar dos Quesados (futuro Pátio das Artes) nos 

permitam, mudaremos a nossa sede para lá e o atual espaço na Rua de Aveiro será 

vendido ou arrendado. 

 

2.1.4. NORESTE HUMANITAS  

 Temos previsto para este espaço a construção de uma ERPI, dignamente apetrechada: 

A “Humánitas Neves”. Concorremos com este projeto ao PARES e, se viermos a ser 

contemplados, iremos necessitar de estudar formas de financiamento bem como 

recorrer a capitais próprios, para darmos andamento ao processo. 
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2.2. ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

2.2.1. CAMPUS DA AMIZADE  

 atividades / eventos para/com jovens 

 

2.2.2. CAMPUS DA MEMÓRIA EM REDE  

 atividades / eventos para/com idosos 

 

2.2.3. APOIOS / EXPOSIÇÕES / EVENTOS  

 programação própria e intercâmbios 

 

2.2.4. BIVAN  

 Biblioteca Virtual do Noroeste 

 

 

 

 

  



 

 
 Rua de Aveiro, nº 119 r/c esqº | 4900-495 Viana do Castelo | Telf.: +351 258 094 093 | Telm.: 913 862 420 | E-mail: geral@fcan.pt | Web: www.fcan.pt 
 

| 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREAS /PROJETOS            
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3.1. CAMPUS DA AMIZADE 

" La amistad agoniza, digamos adiós a la amistad y celebremos las 

hiperamistades. En realidade, la amistad entendida como aspiración o ieal de 

amor (philia) lleva peligrando tiempo.Todo parece conspirar  en contra de ella: la 

velocidad de los acontecimentos, la aceleración, la ligeireza, el predomínio de lo 

fácil, el entretenimento vacío, la distracción, la atención que se dissipa, el imperio 

de lo urgente, la comunicación mediatizada  por gadgets … Estamos curtiendo 

nuestra piel sin darnos cuenta.”  

(José Carlos Ruiz, Filosofía ante el desánimo, Ediciones Destino, 2021, Barcelona, 

p. 51) 

 

Os “Campus da Amizade” serão acampamentos n/ acantonamentos anuais para 

jovens da área geográfica da FCAN. Estes campus, com a duração entre 8 a 10 dias, 

comportarão entre 15 a 25 jovens e pretenderão atingir os seguintes: 

3.1.1. Objetivos: 

 dar a conhecer a FCAN (a sua história, a sua visão, a sua missão e os seus valores); 

 alertar os jovens para  

 a integração social e sentido de cidadania / a amizade 

 o interesse pelo ambiente e a ligação com a natureza / a força anímica dos 

Caminhos de Santiago 

 a boa atitude perante a atividade física e desenvolvimento das capacidades 

físicas  

 uma “peregrinatio ad loca interiora” 

 desenvolver autoconfiança, capacidades de liderança e resiliência  

 desenvolvimento pessoal, explorar a aprendizagem cognitiva, mas 

também a aprendizagem emocional 
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3.1.2. Atividades previstas:  

 Treino Físico, 

 Meditação,  

 Yoga,  

 Ginástica Postural,   

 Workshop de Fotografia 

 Workshop de Pintura 

 Workshop de Escultura 

 Workshop Alimentação Saudável  

 

3.1.3. Organização: FCAN + Parcerias 

 

3.1.4. Cronograma 

 

ATIVIDADE 

ANOS/SEMESTRES DE 
EXECUÇÃO 

OBSERVAÇÕES 2021 2022 2023 2024 
1 2 1 2  1  2  1  2  

   
 
 

Acampamentos 

       
  cf. alíneas a) a d) 

   

Conversas no 
Pátio … 

       
  Palestras/colóquios/seminários com 

os /para os jovens  

 
a) Estes acampamentos, organizados pela FCAN com a parceria da AC – ADCR, 

decorrerão em datas a combinar, tendo em atenção o calendário escolar. 

b) À FCAN e à SC-ADCR competirá (a) a organização, (b) a apresentação atempada do 

programa a executar, dos valores a transmitir e do nome dos responsáveis pelo 

acampamento, (c) a ativação de um seguro, (d) a indicação dos contactos. 

c) Aos municípios caberá a seleção/indicação dos alunos participantes. 

d) Os alunos terão de assumir o pagamento de uma inscrição (alimentação e seguro) 

a combinar mais tarde com as autarquias. 
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3.2. CAMPUS DA MEMÓRIA EM REDE 

 

“Os idosos hindus são memórias, são histórias, são conhecimento. Através deles, 

as tradições e os costumes perpetuam-se, renovam-se, reinventam-se e são 

acolhidas e acarinhadas por toda a sociedade, respeitando um caminho traçado 

que ainda é válido e tem continuidade. 

(…) A responsabilidade moral de cuidar dos mais velhos é vista como uma parte 

inerente ao facto de ser hindu e ao estatuto de ser filho ou neto, não como um 

dever.”  

(Ivete Monteiro, “Aprender, envelhecer … Ser – agenda científica de 

gerontologia”, Universidade Aberta) 

 

3.2.1.  Breve Apresentação:  

O campus da memória em rede é um projeto educacional que visa melhorar a 

qualidade de vida dos seniores, criando e dinamizando regularmente atividades culturais, 

educacionais e de convívio, num contexto de formação ao longo da vida.  

Os princípios básicos são desenvolver o convívio saudável e útil entre os seniores, 

combater a exclusão social e proporcionar aos mais idosos a possibilidade de aprenderem e/ou 

ensinarem. Chama-se a este fenómeno a promoção da andragogia, ou seja, a arte e ciência de 

ajudar os adultos a aprender.  

 

3.2.2.  Objetivos: 

 Contribuir para a recolha e partilha de Histórias de Vida, aprendizagens e das 

culturas e tradições; 

 Melhorar a qualidade de vida da população sénior; 

 Criar um espaço dinamizador de atividades culturais, educacionais e de convívio, 
num contexto de formação ao longo da vida; 

 Desenvolver o convívio saudável e útil entre os seniores, 
 Combater a exclusão social e proporcionar aos mais idosos a possibilidade de 

aprenderem e/ou ensinarem.  
 Promover a andragogia, ou seja, a arte e ciência de ajudar os adultos a aprender.  
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3.2.3. Áreas de intervenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4. Organização: FCAN + Parcerias 

 

3.2.5. CRONOGRAMA 

C
A

M
P

U
S

 d
a

 M
E

M
Ó

R
IA

 e
m

 R
E

D
E

  

 
ATIVIDADES / ATELIÊS 

POSSÍVEIS 

ANOS DE EXECUÇÃO  
OBSERVAÇÕES 

2021 2022 2023 2024  
2º 1º 2º 1º 2º 1º  2º  

 Pintura  

 
1. 
Cada atividade só 
funcionará 1 vez por mês 
e se obtiver um nº mí-
nimo de inscritos; 
 
 
4.  
Se uma atividade tiver 
grande adesão, poderá 
funcionar mais de que 
uma vez por mês  

Informática  
Bordados  
culinária  

Bem-estar  
Fotografia  

História  
Tradições e costumes  

Poesia  

Literacia dos afetos  

Artes Decorativas  
Teatro  

Escrita Criativa  
Dança  
Música  

Publicação de um livro 
“memória em rede”     

Partilha dos saberes com 
a comunidade em geral. 
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3.3. EXPOSIÇÕES, EVENTOS E APOIOS 

 

3.3.1.  Objetivos: 

-> Apoiar os particulares e as instituições, do noroeste peninsular, no sentido de uma 

maior Justiça Social 

-> Intercambiar exposições e eventos. 

-> Promover a fruição da arte não só aos cidadãos em geral, mas também, em especial, 

aos utentes das ERPIs através das e-exposições e dos e-eventos. 

 

3.3.2. Organização: FCAN + Parcerias 

 

3.3.3. Cronograma 

 
 

 
ATIVIDADE 

ANOS/SEMESTRES DE 
EXECUÇÃO 

 
 

OBSERVAÇÕES 2021 2022 2023 2024 
1 2 1 2  1  2  1  2  

Exposições        
  cf alíneas a) e b) 

 

a) A FCAN pode colocar exposições organizadas pelos municípios em outros espaços do 

Noroeste, privilegiando a divulgação dos aristas locais, e exposições suas nos vários 

concelhos, sempre que possível e se assim o desejarem, e conforme agenda a definir. 

 

b)  transmitir, via ZOOM ou por outra plataforma qualquer, as aberturas de exposições, 

que decorram na GALERIA NOROESTE, bem como uma visita guiada aos 

quadros/objetos expostas feita pelo(s) autor(es), para todas as IPSSs de cada 

Município. 
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ATIVIDADE 

ANOS/SEMESTRES DE 
EXECUÇÃO  

 
OBSERVAÇÕES 2021 2022 2023 2024 

1 2 1 2  1  2  1  2  

 

Jornadas: 

 

 

“Habitar, 

Acolher e Viver 

a Idade Sénior” 

       
 

 -> Quatro anos quatro JORNADAS, organi-
zadas pelas FCAN e que terão as seguintes 
temáticas, distribuídas por várias conferên-
cias cada uma:  

 2021 – HONRA OS TEUS VELHOS 
 2022 – O IDOSO E AS TECNOLOGIAS 
 2023 – OS CUIDADOS (IN)FORMAIS NA     
               VELHICE 
 2024 – A SAÚDE NUMA IDADE DE FRAGILI- 
              DADES 
 -> Para além de serem transmitidas via 

ZOOM, para todas as IPSS de cada 
Município, sê-lo-ão também via 
FACEBOOK. 

 -> Na divulgação constará, naturalmente, 
esta parceria “FCAN/Municípios” 

 ->Poderá ser estudada a hipótese de cada 
Município acolher uma das conferências, 
sendo que as Sessões de ABERTURA e de 
ENCERRAMENTO acontecerão na sede da 
FCAN ou em local a definir pelo seu C.A. 

Apoios        
 

 -> Funcionarão de acordo com as normas 
para a assinatura de Protocolos e/ou 
atribuição de Subsídios (cf.: www.fcan.pt). 

 

3.4. BIVAN / Biblioteca Virtual do Noroeste 

 

3.4.1.  Objetivos: 

• Difundir todos os escritores e publicações do Noroeste português. 

• Facilitar a comunicação entre os potenciais leitores e os escritores. 

• Possibilitar que novos valores se deem a conhecer através da Biblioteca Virtual do 

Noroeste. 

• Apoiar todas as formas de manifestação artística realizadas por indivíduos/instituições 

do Noroeste. 

• Promover a fruição da arte. 
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3.4.2. Organização: FCAN + Parcerias 

 

3.4.3. Cronograma 

ATIVIDADE 

ANOS/SEMESTRES DE 
EXECUÇÃO 

 
 

OBSERVAÇÕES 2021 2022 2023 2024 
1 2 1 2  1  2  1  2   

Inserção de 

autores 

(Biobibliografi

as) 

        

1ª –>A plataforma está a ser reestruturada 
durante o 1º semestre deste ano 2021.2ª –
> A partir do 2º semestre de 2021, e 
conforme lista de autores e livros que nos 
sejam entregues, iniciaremos a sua 
inserção que esperamos poder estar 
concluída até início do 2º semestre de 
2022. 

Recensões 

dos livros 
        

-> Independentemente de a inserção estar 
concluída no final do 1º semestre de 2022, 
as recensões poderão começar neste 2º 
semestre. 

Revistas e 

jornais 
        

1ª –> Para além dos dados relativos a cada 
Jornal/Revista (Propriedade, Diretor, 
Periodicidade, etc), incluiremos a sua 1ª 
página, de acordo com a periodicidade e se 
nos for facultada em formato digital. 
 
2ª –> A partir do 2º semestre de 2022, os 
jornais/revistas poderão estar publicados 
para e-leitura, conforme protocolos a 
assinar com as respetivas direções. 

Agenda 

Cultural 
        

-> Terá de nos ser enviada pelos serviços 
competentes de cada autarquia, já 
preparada para e-leitura. 

 

Colóquio 

sobre um 

autor 

       
 

-> O autor a trabalhar será proposto por 
cada Município. 
->A data do evento, o seu local, o(s) 
palestrantes, a divulgação e as lembranças 
para o(s) oradores serão definidos, caso a 
caso, pelas duas instituições. 
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ORÇAMENTO             
 



2021

1. 1 041 000,00 €       

1.1. Existentes 815 000,00 €           
- Títulos de Investimento            485 000,00 € 
- Comparticipação da CCAM /2019            330 000,00 € 

1.2. Previstas            226 000,00 € 
- Comparticipação da CCAM /2020            150 000,00 € 
- Donativos / Protocolos particulares ou institucuonais               60 000,00 € 
- IRS                 1 000,00 € 
- Casa da Torre (AL) 15 000,00 €             

2. 141 579,00 €           

2.1. Venda 133 579,00 €           
- Capital Social               50 000,00 € 
- Retorno Projetos Turismo de Portugal /Reboreda               83 579,00 € 

2.2. Prestação de serviços (Janeiro a Março)                 8 000,00 € 
- Casa da Torre (AL)                 3 000,00 € 
- Prestação de serviços, da Colaboradora, à Fundação e à Noroeste 

Humanitas  (Gestão de projetos e Secretaria Executiva)                 5 000,00 € 

3. 15 000,00 €             

3.1 Prestação de serviços (Abril a Dezembro)               15 000,00 € 
- Prestação de serviços, da Colaboradora, à Fundação (Gestão de 

projetos e Secretaria Executiva)
              15 000,00 € 

TOTAL 1 197 579,00 €    

FUNDAÇÃO (Rua de Aveiro e Pátio das Artes)

RENTING VERDE

NOROESTE HUMANITAS

RECEITAS
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DESPESAS * 2021 2022 2023 2024

1. 776 247,33 €        305 779,13 €        308 310,92 €        274 842,71 €        

1.1. Funcionamento 53 372,70 €          53 872,70 €          54 372,70 €          54 872,70 €          
- Colaboradora, água, eletricidade, comunicações (telefone,

página, Facebook, edições gráficas, etc), contabilidade,
condomínio, seguros, IMIs, casa da torre e outros

           33 372,70 €            33 872,70 €            34 372,70 €            34 872,70 € 

- Contratação de serviços            20 000,00 €            20 000,00 €            20 000,00 €            20 000,00 € 

1.2. Investimento         580 974,63 €         128 006,43 €         125 038,22 €           72 070,01 € 
- Prestação Pátio das Artes            80 974,63 €            78 006,43 €            75 038,22 €            72 070,01 € 
- Prestação (Rua de Aveiro)            50 000,00 €            50 000,00 €            50 000,00 €                          -   € 
- Obras Pátio das Artes **         450 000,00 €                          -   €                          -   €                          -   € 

1.3. Apoios         108 000,00 €         105 000,00 €         110 000,00 €         115 000,00 € 
- Subsídios e apoios (justiçasocial, cultura, educação, arte)         100 000,00 €         105 000,00 €         110 000,00 €         115 000,00 € 
- Protocolo para a aquisição do espólio de um artista plástico

local
             8 000,00 €                          -   €                          -   €                          -   € 

1.4. Eventos/Atividades           33 900,00 €           18 900,00 €           18 900,00 €           32 900,00 € 
- Exposições              1 500,00 €              1 500,00 €              1 500,00 €              1 500,00 € 
- Jornadas            20 000,00 €              5 000,00 €              5 000,00 €              5 000,00 € 
- Oficinas de pintura e escultura com o artista André Shan Lima

(abertos a toda a comunidade com prioridade a jovens e
idosos)

             8 400,00 €              8 400,00 €              8 400,00 €              8 400,00 € 

- Campus  da Amizade              1 500,00 €              1 500,00 € 1 500,00 €            8 500,00 €            
- Campus da Memória em Rede              1 500,00 €              1 500,00 € 1 500,00 €            8 500,00 €            
- Bivan 1 000,00 €            1 000,00 €            1 000,00 €            1 000,00 €            

2. 9 571,51 €            -  €                      -  €                      -  €                      

2.1 Funcionamento (Janeiro a Março/2021) 9 571,51 €            -  €                      -  €                      -  €                      
- Colaboradora + Casa da Torre: Eletricidade, água, manutenção do 

jardim/da piscina/da casa, IMI, seguros, outros 8 187,51 €               -  €                        -  €                        -  €                        
- ROC e Contabilidade 1 384,00 €               -  €                        -  €                        -  €                        

3. 49 511,35 €          56 449,10 €          57 606,90 €          58 764,70 €          

3.1. Funcionamento 49 511,35 €          56 449,10 €          57 606,90 €          58 764,70 €          
- Colaboradora (de abril/2021 em diante), contabilidade, IMI e 

segurança do espaço 26 173,87 33 111,62 €             34 269,42 €             35 427,22 €             
- Prestação do PER 23 337,48 23 337,48 23 337,48 23 337,48

TOTAL 835 330,19 362 228,23 365 917,82 333 607,41

* 

** Obras já assumidas: restauro exterior do edifício e do interior/rés-do-chão.  

FUNDAÇÃO (Rua de Aveiro e Pátio das Artes)

RENTING VERDE

NOROESTE HUMANITAS

Não está contabilizada a verba necessária para o projeto Humánitas Neve s se for contemplado pelo PARES. Neste caso teremos de encontrar 
financiamento.
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