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Casa do Povo de Vilarandelo 

 

Aumentar os níveis de coesão social do concelho, dinamizando a alteração da sua 

situação socioterritorial; 

 

Concentrar a intervenção nos grupos populacionais que evidenciam fragilidades mais 

significativas, promovendo a mudança na situação das pessoas tendo em conta os seus 

fatores de vulnerabilidade; 

 

Potenciar a congregação de esforços na promoção e execução dos projetos, através 

da mobilização dos diferentes atores sociais; 

 

Fortalecer a ligação entre as intervenções a desenvolver e os diferentes 

instrumentos de planeamento de dimensão municipal. 
 

Objetivos a atingir no território 
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Casa do Povo de Vilarandelo 

Eixo de Intervenção 1 – Emprego, Formação e Qualificação 

a) Favorecer os processos de integração profissional, social e pessoal, dos desempregados, designadamente: 

       Ação a. i) Capacitar e ajudar a desenvolver atitudes de procura ativa de emprego; 

Designação da Atividade: Gabinete de Apoio à Inserção. 

Parceiros: IEFP, Município de Valpaços, GIP. 

Objetivo: Até ao final do projeto, criar e dinamizar um Gabinete de apoio à Inserção de modo a abranger 150 pessoas. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Atividade 1        Casa do Povo de Vilarandelo 

Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

Criação e dinamização do 

Gabinete de Apoio à Inserção, 

promovendo o atendimento 

personalizado dos(as) 

destinatários(as) com vista a 

desenvolver competências 

relativas à  sua capacitação 

para a procura ativa de 

emprego através do apoio:  

- na candidatura espontânea às 

ofertas de emprego; 

- na elaboração de currículos e 

cartas de apresentação 

 -na preparação de entrevistas.  
 

 

Até ao final do projeto 

criar e manter o 

Gabinete de Apoio à 

Inserção(GAI), tendo 

inscrito e/ou apoiado 

150 destinatários(as). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete em 

funcionamento; 

Número de 

destinatários(as)    

inscritos(as)/apoiados 

(as). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Abertura oficial do 

gabinete de apoio à 

Inserção (GAI); 

-Regulamento interno 

do Gabinete de Apoio à 

Inserção (GAI); 

-Fichas de 

caracterização dos (as) 

destinatários(as); 

- Registo de 

atendimento. 

 
 

 

 

 

 

Desempregados (as) 50 

Desempregados (as) 

de longa duração 
62 

Jovens à procura do 

primeiro emprego 
30 

Beneficiários(as) do 

Rendimento Social 

de Inserção (RSI) 

 

5 

 

Pessoas com 

deficiência e 

incapacidade 

3 

TOTAL 150 
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Casa do Povo de Vilarandelo 

Ação a. ii) Informar sobre o conteúdo e abrangência das medidas ativas de emprego e oportunidades de inserção em 

instituições do território; 

Designação da Atividade: Informação para a Inserção. 

Parceiros: IEFP, Município de Valpaços, GIP, Juntas de Freguesia e Entidades Empregadoras Locais. 

Objetivo: Até ao final do projeto, divulgar através do Gabinete de apoio à Inserção as medidas ativas de emprego e 

oportunidades de inserção. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

 

Pesquisa e divulgação das 

medidas ativas de emprego e 

oportunidades de inserção, 

promovendo a igualdade de 

oportunidades e a não 

descriminação bem como a 

inclusão ativa das pessoas com 

deficiência e/ou incapacidade 

através do Gabinete de Apoio à 

Inserção. 

 

       

     Até ao final do 

projeto foram 

informados, pelo 

menos, 50 

destinatários(as) 

sobre o medidas 

ativas de emprego e 

oportunidades de 

inserção. 

 

 

    Número de 

destinatários(as) 

informados(as). 

 

 

- Listagem das medidas 

ativas  de emprego e 

oportunidades de 

inserção; 

- Processo individual 

dos(as) destinatários(as). 

 

 

Desempregados (as) 

 

 

15 

 

Desempregados (as) 

de longa duração 

20 

 

 

Beneficiários(as) do 

Rendimento Social de 

Inserção (RSI) 

5 

 

Jovens à procura do 

primeiro emprego 

9 

 

Pessoas com 

deficiência e 

incapacidade 

1 

 

 

TOTAL 

 

50 

Atividade 2        Casa do Povo de Vilarandelo 
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Casa do Povo de Vilarandelo 

Ação a. iii) Apoiar o enquadramento de projetos de autoemprego e de empreendedorismo nos diferentes programas e 

instrumentos de apoio, promovendo o encaminhamento dos interessados para o apoio técnico; 

Designação da Atividade: Departamento de informação de empreendedorismo e auto emprego. 

Parceiros: IEFP, Município de Valpaços, GIP. 

Objetivo: Até ao final do projeto, incentivar o empreendedorismo e a criação do auto emprego. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado 
Indicador de 

Execução 
Fontes de Verificação Destinatários 

 

    Divulgação de 

informação sobre 

projetos de auto-

emprego e de 

empreendedorismo 

junto dos(as) 

destinatários(as), 

promovendo o 

encaminhamento dos 

interessados(as) para os 

diversos agentes locais. 

 

  

Até ao final do projeto  

10 destinatários(as) 

receberam informação 

sobre projetos de auto-

emprego e 

empreendedorismo. 

 

 

Número de 

destinatários(as); 

Número de ações 

realizadas. 

 

 

- Folha de presenças; 

-Processo do(a) 

destinatário(a); 

- Registo fotográfico; 

- Relatório de 

avaliação das ações. 

 

 

Desempregados (as) 

 

 

 

3 

 

Desempregados (as) 

de longa duração  

 

 

 

4 

 

 

Jovens à procura do 

primeiro emprego 

 

 

 

1 

 

Beneficiários(as) 

RSI 

 

2 

 

TOTAL 10 

Atividade 3        Casa do Povo de Vilarandelo 
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Casa do Povo de Vilarandelo 

Ação a. iv) Informar e encaminhar para oportunidades de qualificação desenvolvidas pelas autoridades públicas e 

privadas; 

Designação da Atividade: Informação para as oportunidades de qualificação – GAI. 

Parceiros: IEFP, Município de Valpaços, GIP, Entidades Formadoras Locais. 

Objetivo: Até ao final do projeto, divulgar oportunidades de qualificação. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

 

    Pesquisa, divulgação e 

encaminhamento para 

oportunidades de 

qualificação, promovendo 

a igualdade de género e 

de oportunidades e a não 

descriminação, bem como 

a inclusão ativa de 

pessoas com deficiência 

e/ou incapacidade através 

do Gabinete de Apoio à 

Inserção. 

 

 

    Até ao final do projeto 

foram informados(as)  

pelo menos 50 

destinatários(as) sobre 

medidas ativas de 

emprego e 

oportunidades de 

qualificação. 

 

 

    Número de 

destinatários(as 

informados(as). 

 

 

   -  Listagem  de 

medidas ativas de 

emprego e 

oportunidades de 

qualificação. 

- Processo individual do 

destinatário(a). 

 

 

 

Desempregados(as) 20 

Desempregados(as) 

de longa duração 
15 

Pessoas com 

deficiência e 

incapacidade 

2 

Benificiários(as) do 

Rendimento Social 

de Inserção (RSI) 

5 

Jovens à procura do 

primeiro emprego 
8 

TOTAL 50 

Atividade 4       Casa do Povo de Vilarandelo 
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Ação b) Sensibilizar os empresários, as instituições e as entidades empregadoras locais para uma participação ativa na 

concretização de medidas ativas de emprego e em processos de inserção profissional e social; 

Casa do Povo de Vilarandelo 

Designação da Atividade: Sensibilizar para Empregar. 

Parceiros: IEFP, Município de Valpaços, GIP, Juntas de Freguesia, Associações representativas de setores, Instituições e 

Entidades de Empregadoras Locais. 

Objetivo: Até ao final do projeto, divulgar através do Gabinete de apoio à Empregabilidade medidas ativas de emprego e 

processos de inserção profissional e social. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

    Divulgação  de informação 

atualizada sobre as medidas 

ativas de emprego, 

oportunidades de trabalho e 

inserção, junto dos 

empresários(as), das 

instituições e das entidades 

empregadoras locais, 

promovendo a igualdade de 

género e a oportunidade  e a 

não descriminação, bem como 

a inclusão ativa das pessoas 

com deficiência e/ou 

incapacidade através do GAI. 

         Até ao final do 

projeto 50 

destinatários(as) 

receberam informação 

sobre as medidas 

ativas de emprego, 

oportunidades de 

trabalho e inserção.  

 

-Número de 

destinatários(as); 

-Listagem das medidas 

ativas de emprego 

oportunidades de trabalho 

e inserção divulgadas; 

-Número de ações de 

divulgação no terreno. 

 

Registo de atendimento; 

 

Número de ações de 

divulgação no terreno 

sobre medidas ativas de 

emprego, oportunidades 

de trabalho e inserção; 

 

Folhetos informativos. 

 

 

Empresários(as) 

 

 

27 

Instituições 

 

3 

 

Entidades 

empregadoras 

locais 

20 

TOTAL 50 

Atividade 5       Casa do Povo de Vilarandelo 
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Ação c) Contribuir para a sinalização, encaminhamento e orientação de alunos que abandonam ou concluem o sistema 

educativo, no sentido de desenvolver ações de favorecimento da integração profissional ; 

Casa do Povo de Vilarandelo 

Designação da Atividade: Sinalizar e Encaminhar para Integrar. 

Parceiros: IEFP, Município de Valpaços, Agrupamento de Escolas de Valpaços, Consultua (CQEP), Outras Empresas Privadas 

de Formação. 

Objetivo: Até ao final do projeto, encaminhar e orientar os(as) alunos(as) que abandonam ou concluem o sistema educativo. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

 

    Através do Gabinete de 

Apoio à Inserção e em 

articulação com as entidades 

parceiras locais sinalizar, 

encaminhar e orientar os(as) 

alunos(as)/jovens que tenham 

abandonado ou concluído o 

sistema educativo 

promovendo um atendimento 

personalizado que vise dotá-

los de ferramentas 

facilitadoras para a sua 

integração através de 

oportunidades de qualificação 

e/ou inserção. 

 

 

Até ao final do  projeto 

15 alunos(as)/jovens 

foram orientados(as) e 

encaminhados(as) para 

oportunidades de 

qualificação e/ou 

inserção. 

 

 

  

   Número de 

alunos(as)/jovens 

orientados(as)/ 

encaminhados(as). 

 

 

 

Registo do 

atendimento,  

 

Processo individual 

do/da destinatário/a. 

 

 

Alunos(as) que 

concluíram o 

sistema educativo 

 

 

7 

 

 

Alunos(as) que 

abandonaram o 

sistema educativo 

 

 

7 

Pessoas com 

deficiência e 

incapacidade 

 

 

1 

 

 

TOTAL 15 

Atividade 6       Casa do Povo de Vilarandelo 
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Casa do Povo de Vilarandelo 

Ação d) Desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos alunos do ensino secundário, numa 

perspetiva de reforço da iniciativa, da inovação, da criatividade, do gosto pelo risco e que constituam uma primeira 

abordagem à atividade empresarial. 

Designação da Atividade: Empreendedorismo na Escola. 

Parceiros: Município de Valpaços, Agrupamento de Escolas de Valpaços, Empresas Privadas de Formação. 

Objetivo: Até ao final do projeto, desenvolver ações que estimulem as capacidades empreendedoras dos(as) alunos(as) do 

ensino secundário.  

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

      

    Desenvolver workshops 

sobre empreendedorismo 

que fomentem o gosto pelo 

risco, a atitude 

empreendedora, proactiva 

e inovadora  dos(as) 

alunos(as) do ensino 

secundário, constituindo 

uma primeira abordagem à 

atividade empresarial. 

 

 

Até ao final do projeto  30 

alunos(as) do ensino 

secundário participam em 

workshops sobre 

empreendedorismo que 

promovam as suas 

capacidades 

empreendedoras. 

 

Número de alunos(as) do 

ensino secundário. 

 

 

Registo de presença, 

registos fotográficos e 

o processo individual 

do destinatário(a).  

 

 

 

Alunos(as) do 

Ensino 

Secundário                       

 

 

 

30 

Atividade 7       Casa do Povo de Vilarandelo 
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Casa do Povo de Vilarandelo 

Eixo de Intervenção 2 – Intervenção Familiar e Parental,  

preventiva da Pobreza Infantil 

a)    Em ações dirigidas, prioritariamente, aos agregados familiares de baixos rendimentos com crianças, com o propósito de os 

apoiar: 

Ação a.i) Em processos de qualificação familiar, designadamente os que propiciam a informação sobre os seus direitos de 

cidadania, o desenvolvimento de competências dos respectivos elementos e de aconselhamento em situação de crise; 

Designação da Atividade: Qualificação familiar. 

Parceiros: Município de Valpaços, IPSS’s, Juntas de Freguesia, Agrupamento de Escolas, Equipa do RSI, CPCJ, Centro de 

Saúde de Valpaços, Serviço Local Segurança Social Valpaços. 

Objetivo: Desenvolver processos de qualificação a nível familiar.  

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

Promover a aquisição e/ou o 

desenvolvimento de competências 

parentais, pessoais e sociais das 

famílias, no âmbito de uma 

intervenção individual e/ou em 

grupo, através de ações de 

sensibilização, dinâmicas de grupo, 

tertúlias e workshops, ao nível da 

parentalidade, cuidados de higiene e 

segurança, gestão doméstica, 

habitacional e do quotidiano 

familiar, assim como a capacitação 

das famílias para a utilização dos 

recursos da comunidade (educação, 

saúde, justiça, apoios sociais). 

 

Dotar e/ou reforçar as 

competências parentais, 

pessoais e sociais de 15 

agregados familiares 

tendo em conta os seus 

fatores de 

vulnerabilidade. 

 

Número de 

destinatários(as). 

 

 

Processo individual 

dos(as) 

destinatários(as), 

registos fotográficos, 

folhas de presenças. 

 

Famílias 15 

Atividade 8       Casa do Povo de Vilarandelo 
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Ação a.ii) Na mediação dos conflitos familiares, em articulação com as equipas que intervêm com as famílias e/ou as suas 

crianças, promovendo a proteção e promoção dos direitos das crianças e jovens; 
 

Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de 

Execução 

Fontes de 

Verificação 

Destinatários 

Promover uma intervenção individual e/ou 

em grupo de proximidade através de ações 

de sensibilização, dinâmicas de grupo e 

workshops, dotando e/ou reforçando os 

agregados familiares de 

estratégias/competências de resolução de 

problemas na relação pais-filhos, 

preservação e/ou a reunificação familiar, 

conciliação da vida pessoal-familiar-

profissional, incidindo prioritariamente nas 

temáticas sobre a violência no namoro, 

violência doméstica e de género, 

parentalidade, igualdade de oportunidades e 

a não descriminação. 

Acompanhar 10 agregados 

familiares em processos de 

gestão de conflitos através das 

ações de sensibilização, 

dinâmicas de grupo e 

workshops, no âmbito das 

temáticas definidas. 

 

Número de 

destinatários(as). 

 

 

Processo individual 

do destinatário(a), 

registos fotográficos, 

folha de presenças. 

 

 

Famílias 

 

10 

Atividade 9       Casa do Povo de Vilarandelo 
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Casa do Povo de Vilarandelo 

Ação 2.b) Em ações de mobilização das crianças e jovens, em especial as que pertencem a agregados de baixos 

rendimentos, promovendo estilos de vida saudáveis e a integração na comunidade, nomeadamente através da 

participação deste em ações nos domínios: da saúde, do desporto, da cultura e da educação para uma cidadania plena. 

Designação da Atividade: Ações de sensibilização e dinâmicas de grupo para crianças e jovens. 

Parceiros: Município de Valpaços, IPSS’s, Juntas de Freguesia, Agrupamento de Escolas, Equipa do RSI, CPCJ, Centro de 

Saúde. 

Objetivo: Dinamizar ações socioculturais que promovam estilos de vida saudáveis e a integração na comunidade. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de 

Verificação 

Destinatários 

Dinamizar ações de 

sensibilização e dinâmicas de 

grupo direcionadas para as 

crianças e jovens, 

nomeadamente ao nível da 

igualdade de género, 

mindfulness, yoga do riso, 

hábitos de higiene e segurança, 

alimentação saudável, 

responsabilidade ambiental, 

atividade física e cultural, 

promovendo estilos de vida 

saudáveis.  

 

Até ao final do projeto 20 

crianças e jovens 

participam em ações de 

sensibilização e dinâmicas 

de grupo no âmbito das 

temáticas definidas.   

 

Número de 

destinatários(as). 

 

Processo individual 

do destinatário(a); 

Registos fotográficos; 

Folha de presenças. 

 

 

Crianças e jovens 

 

 

Crianças com 

deficiência e 

incapacidade 

 

15 

 

 

 

 

5 

TOTAL 20 

Atividade 10        Casa do Povo de Vilarandelo 
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Designação da Atividade: Envelhecimento Ativo 

Parceiros: Município de Valpaços, Juntas de Freguesia, Instituições, Projetos sociais locais 

Objetivo: Promover o envelhecimento ativo e combater o isolamento e a solidão. 

Data de Início: 01/07/2020 

Data de Fim: 30/06/2023 

Ação 3 a) Ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e a autonomia das pessoas idosas; 

Ação 3 b) Ações de combate à solidão e ao isolamento; 

Ação 3 c) Desenvolvimento de projetos de voluntariado vocacionados para o trabalho com populações envelhecidas. 

Eixo de Intervenção 3 - Promoção do envelhecimento ativo e apoio à população idosa. 
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Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de 

Verificação 

Destinatários 

 

Dinamizar ações de 

sensibilização e dinâmicas de 

grupo ao nível da estimulação 

cognitiva, processos de 

envelhecimento, atividade física 

e cultural, que promovam o 

envelhecimento ativo e 

autonomia das pessoas idosas, 

dinamizando as ações nas 

diversas localidades. 

 

  

Até ao final do projeto 100   

idosos(as) participam em 

ações de sensibilização e 

dinâmicas de grupo no 

âmbito das temáticas 

definidas. 

                          

 

Número de idosos(as). 

 

Processo individual 

do(a) destinatário(a), 

registos fotográficos, 

folha de presenças. 

 

 

 

 

Idosos (as)  

 

 

 

 

 

100 

Ação 3 a) Ações socioculturais que promovam o envelhecimento ativo e a autonomia das pessoas idosas; 

Atividade 11       Casa do Povo de Vilarandelo 
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 Ação 3 b) Ações de combate à solidão e ao isolamento; 

Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução Fontes de Verificação Destinatários 

Criação de grupos de 

convívio dinamizando ações 

de cariz cultural (teatro, 

cinema, leitura de contos e 

lendas) e tradicional (jogos, 

cantigas, ditados populares, 

adivinhas, costumes e 

receitas). 

 

 

    Até ao final do projeto 100  

idosos(as) participam nos 

grupos de convívio 

definidos, visando o 

combate à solidão e ao 

isolamento. 

 

 

Número de idosos(as). 

 

Processo individual do(a) 

destinatário(a), registos 

fotográficos, folhas de 

presença. 

 

 

 

Pessoas Idosas 

 

 

 

 

100 

Atividade 12       Casa do Povo de Vilarandelo 
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Ação 3 c) Desenvolvimento de projetos de voluntariado vocacionados para o trabalho com populações envelhecidas. 

Descrição da Atividade Resultado Esperado Indicador de Execução 
Fontes de 

Verificação 
Destinatários 

Promover a criação do Projeto  

“Momentos de Partilha”, 

mobilizando voluntários com o 

objetivo de criar momentos de 

diálogo e partilha de vivências, 

identificar eventuais 

necessidades, através de visitas 

domiciliárias, bem como  

promover o contato com os 

familiares através dos diferentes 

meios de comunicação. 

    Até ao final do projeto 

10 idosos(as) são 

acompanhados por 

voluntários, no âmbito 

do projeto “Momentos 

de Partilha”, 

prioritariamente nas 

localidades mais 

isoladas. 

Número de Idosos(as). 

 

Processo individual 

do(a) destinatário(a), 

registos fotográficos. 

Idosos(as) 

 
10 

Atividade  13        Casa do Povo de Vilarandelo 
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        Casa do Povo de Vilarandelo 

DESPESAS ELEGÍVEIS 2020 2021 2022 2023 Total 

R1-Encargos com o pessoal 

afeto a operação 
65.600,25 € 130.369,87 € 130.369,87 € 65.528,70 € 391.868,69 € 

R2-Encargos diretos com a 

aquisição de bens e 

serviços, rendas, aluguer e 

amortização 

11.050,02 € 22.100,04 € 22.100,04 € 11.050,02 € 66.300,12 € 

R3-Encargos gerais do 

projeto 
13.845,95 € 27.276,12 € 27.276,12 € 13.433,00 € 81.831,19 € 

Total 90.496,22 € 179.746,03 € 179.746,03 € 90.011,72 € 540.000,00 € 

ORÇAMENTO DESAGREGADO POR RÚBRICAS ORÇAMENTAIS E POR ANO CIVIL 

Plano de Ação 2020/2023 



        Casa do Povo de Vilarandelo 

ORÇAMENTO DESAGREGADO POR RÚBRICAS ORÇAMENTAIS E POR ANO CIVIL 

Plano de Ação 2020/2023 

                                         Orçamento Total do CLDS- 4G   

Rubrica  Total 2020 2021 2022 2023 

1-Encargos com o pessoal afeto a 

operação           

1.1.1   377.000,69 €      63.122,25 €    125.413,87 €    125.413,87 €  63.050,70 € 

1.2.1       5.400,00 €           900,00 €        1.800,00 €        1.800,00 €  900,00 € 

1.2.2       3.420,00 €           570,00 €        1.140,00 €        1.140,00 €  570,00 € 

1.2.3       6.048,00 €        1.008,00 €        2.016,00 €        2.016,00 €  1.008,00 € 

R1. Total   391.868,69 €      65.600,25 €    130.369,87 €    130.369,87 €  65.528,70 € 

2-Encargos diretos com a 

aquisição de bens e serviços, 

rendas, aluguer e amortização           

2.1.1     16.200,00 €        2.700,00 €        5.400,00 €        5.400,00 €  2.700,00 € 

2.1.2     25.200,00 €        4.200,00 €        8.400,00 €        8.400,00 €  4.200,00 € 

2.1.3       5.100,15 €           850,02 €        1.700,04 €        1.700,04 €  850,05 € 

2.1.4       9.000,00 €        1.500,00 €        3.000,00 €        3.000,00 €  1.500,00 € 

2.1.5     10.800,00 €        1.800,00 €        3.600,00 €        3.600,00 €  1.800,00 € 

R2. Total     66.300,15 €      11.050,02 €      22.100,04 €      22.100,04 €  11.050,05 € 

3-Encargos gerais do projeto           

3.1     81.831,16 €      13.845,95 €      27.276,12 €      27.276,12 €     13.432,97 € 

R3. Total     81.831,16 €      13.845,95 €      27.276,12 €      27.276,12 €      13.432,97 €  

Total projeto   540.000,00 €      90.496,22 €    179.746,03 €    179.746,03 €      90.011,72 €  



      

  Casa do Povo de Vilarandelo 

ORÇAMENTO POR RÚBRICAS ORÇAMENTAIS,  ANO CIVIL E SUA DISTRIBUIÇÃO POR ATIVIDADES 

R 1 – Encargos com o pessoal 
R 2 – Encargos com a aquisição de bens e serviços, rendas, aluguer e amortização 
R 3 – Encargos gerais do projeto 

Plano de Ação 2020/2023 

  2020 2021 2022 2023   

Atividades R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3 R1 R2 R3   

1 5.046,21 € 784,68 € 1.026,63 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 5.040,66 € 784,62 € 994,92 € 40.884,78 € 

2 5.046,17 € 784,61 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 5.040,67 € 784,61 € 994,84 € 40.884,57 € 

3 5.046,17 € 784,61 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 5.040,67 € 784,61 € 994,84 € 40.884,57 € 

4 5.046,17 € 784,61 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 5.040,67 € 784,61 € 994,84 € 40.884,57 € 

5 5.046,17 € 784,61 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 5.040,67 € 784,61 € 994,84 € 40.884,57 € 

6 5.046,17 € 784,61 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 10.028,45 € 1.569,23 € 2.005,85 € 5.040,67 € 784,61 € 994,84 € 40.884,57 € 

7 5.046,17 € 784,61 € 1.276,61 € 10.028,45 € 1.569,24 € 2.605,86 € 10.028,45 € 1.569,24 € 2.605,86 € 5.040,67 € 784,61 € 1.244,84 € 42.584,61 € 

8 5.046,17 € 926,28 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.005,86 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.005,86 € 5.040,67 € 926,29 € 994,84 € 41.734,62 € 

9 5.046,17 € 926,28 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.005,86 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.005,86 € 5.040,67 € 926,29 € 994,84 € 41.734,62 € 

10 5.046,17 € 926,28 € 1.276,61 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.605,86 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.605,86 € 5.040,67 € 926,29 € 1.244,84 € 43.434,62 € 

11 5.046,17 € 926,28 € 1.026,61 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.005,86 € 10.028,45 € 1.852,57 € 2.006,86 € 5.040,67 € 926,29 € 994,84 € 41.735,62 € 

12 5.046,17 € 926,28 € 1.026,61 € 10.028,46 € 1.852,57 € 2.005,86 € 10.028,46 € 1.852,57 € 2.006,86 € 5.040,67 € 926,29 € 994,84 € 41.735,64 € 

13 5.046,17 € 926,28 € 1.026,61 € 10.028,46 € 1.852,57 € 2.005,86 € 10.028,46 € 1.852,57 € 2.003,86 € 5.040,67 € 926,29 € 994,84 € 41.732,64 € 

  65.600,25 € 11.050,02 € 13.845,95 € 130.369,87 € 22.100,04 € 27.276,12 € 130.369,87 € 22.100,04 € 27.276,12 € 65.528,70 € 11.050,02 € 13.433,00 € 540.000,00 € 


