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1. INTRODUÇÃO 

A Associação Portuguesa dos Jardins Históricos (AJH) é uma associação cultural de direito privado sem 

fins lucrativos constituída em 2003. O presente programa de atividades abarca os próximos dois anos 

de atividade sendo que o ano de 2018 terá como particularidade a coincidência das comemorações dos 

15 anos da AJH e do Ano Europeu do Património Cultural instituído pela Comissão Europeia. 

A apresentação e discussão do Programa de Atividades 2018-2019 na Assembleia Geral Extraordinária 

de 27 de outubro, em Lisboa, tem por objetivo enquadrar a aprovação do Plano de atividades e 

orçamento para 2018 a realizar na Assembleia Geral Ordinária prevista para 27 de janeiro de 2018. 

1.1. Os objetivos e a atuação da AJH 

A AJH tem por objetivo contribuir para o estudo, defesa, preservação e divulgação do património 

paisagístico e a sua atividade traduz-se do seguinte modo: 

 incentivo e participação na conservação e valorização dos jardins históricos, privados e públicos, 

entendidos como espaços com interesse cultural, cientifico, educativo, turístico, paisagístico e 

estético;  

 contribuição para a sua recuperação e conservação; 

 promoção do aproveitamento dos jardins e sítios históricos junto das entidades competentes, 

nomeadamente a administração central e local;  

 colaboração no estudo e elaboração de diplomas de natureza legal ou regulamentar e de 

programas adequados à prossecução dos fins em causa;  

 promoção de parcerias com o objetivo de conservação e estudo de jardins históricos. 

Os associados da AJH são proprietários de jardins históricos e pessoas com um interesse e gosto 

particular pelos jardins, em geral, e também pela história da arte dos jardins e da paisagem. A AJH 

procura apoiar os seus associados na conservação e na divulgação dos seus jardins e ainda promover o 

conhecimento geral sobre os jardins, nomeadamente a sua valia patrimonial no contexto português. 

Ao longo de quase quinze anos, um dos contributos mais relevantes da AJH foi a participação no projeto 

de salvaguarda de doze jardins privados orientado para a preservação e restauro dos sistemas 

hidráulicos e de outras estruturas construídas (EEAGrants). Este conjunto de jardins distribui-se por todo 

o país e o investimento teve particular interesse para a sua abertura ao público e para a própria 
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rentabilização do património. As conferências de promoção da arte dos jardins e dos jardins 

portugueses, em particular, assim como a oferta de cursos de formação orientados para os associados e 

outros interessados na conservação, são outras das atividades da associação. Refere-se ainda as viagens 

culturais a jardins históricos no país e no estrangeiro. 

1.2. As prioridades na perspetiva da Direção da AJH 

A AJH, como qualquer associação, tem como prioridade a angariação e a mobilização dos associados. 

Assim, a Direção da AJH entende que os associados e, em particular, as suas aspirações para a 

conservação, valorizarão e promoção dos seus jardins são o seu grande ativo. 

A Direção da AJH pretende promover a conservação, o uso sustentado e a divulgação dos jardins e 

sítios históricos de Portugal, chamando a atenção para eles e mobilizando recursos para os seus fins. 

Os jardins são ecossistemas - ditos artificiais - em que o homem manipula os elementos naturais ao 

serviço de um dado ordenamento e composição do espaço e onde se cruzam funções recreativas, 

sociais e produtivas. São obras de arte onde as dimensões estética e ambiental se confundem. 

Os jardins reclamam um conhecimento atento das plantas, uma gestão rigorosa da disponibilidade e da 

distribuição da água, conhecimento de técnicas de conservação do fundo de fertilidade do solo ou de 

aproveitamento de diferentes exposições solares ou uma criteriosa gestão do sistema de vistas. Num 

jardim convivem elementos arbóreos de diferentes portes, origens e idades reclamando níveis de 

manutenção e proteção próprios e exigentes em conhecimento e técnica. Num jardim estão instaladas 

plantas anuais e perenes, autóctones e exóticas, plantas de sol e plantas de sombra, umas são lenhosas 

outras herbáceas. Enfim, os jardins são espaços de vida, de contemplação, de produção, de fruição em 

que elementos como as plantas e a água lhe conferem fragilidade e efemeridade que implicam uma 

manutenção continuada. 

O jardim histórico é um lugar de distinção quer sob o ponto de vista do património cultural quer do 

património natural. Aqui património natural e património cultural confundem-se reclamando uma única 

perspetiva de conservação e manutenção e - também - de fruição e de apreciação.  

A Direção da AJH entende que as prioridades da sua atuação devem ser a angariação e a mobilização 

dos associados decorrente da interpretação das suas aspirações e do conhecimento dos jardins 

históricos. A divulgação e a conservação dos jardins históricos devem decorrer em paralelo, estando nós 

conscientes que o património português de jardins históricos apresenta naturalmente diferentes 

estados de conservação sendo que uns são propriedade privada, outros pública enquanto uns têm uso 

privado, outros público havendo ainda jardins privados de uso público. Ao mesmo tempo, estamos 
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conscientes que sobre os jardins históricos paira um conjunto de ameaças de diferente natureza que 

reclama uma atenção permanente. 

Por outro lado, é crescente a perceção dos jardins históricos enquanto produto turístico cultural. A 

Direção da AJH está atenta a este fenómeno social de tanta importância económica e encara o 

momento como uma oportunidade, mas que obriga a uma atuação cautelosa simultaneamente atenta 

ao seu conhecimento, à sua conservação e divulgação. No entanto, o entendimento dos jardins 

históricos como produto turístico cultural implica a formação quer dos proprietários e gestores quer dos 

agentes turísticos sendo indispensável respeitar a capacidade de carga própria de cada espaço. 

2. LINHAS DE AÇÃO 

Tomando em consideração quer os objetivos da AJH quer as prioridades atrás definidas, a Direção da 

AJH identifica quatro linhas de ação para o biénio 2017-2018: 

 Mobilização dos associados e aumento do número de associados 

 Valorização e conservação dos jardins históricos dos associados 

 Divulgação e promoção dos jardins históricos portugueses 

 Estabilização de um programa cultural e formativo 

2.1 A mobilização dos associados e o aumento do número de associados 

A AJH tem um histórico de cerca de 400 associados. No entanto, constata-se que cerca de 90 associados 

têm o pagamento da quota anual em dia. No início da atividade da presente Direção, foi enviado um 

mail solicitando o pagamento da quota do ano de 2017 tendo havido várias respostas positivas. Antes 

da convocatória da AG extraordinária de 27 de outubro foi enviado novo pedido de pagamento. 

Constatou-se também que a admissão de associados é um processo que corre de forma bastante 

aleatória mediante o envio de um boletim preenchido. 

Considera-se que: 

 Os associados são o maior valor da AJH e a sua razão de ser. A AJH congrega proprietários de 

jardins históricos - na sua maioria privados - e associados que se interessam e gostam de jardins. 

Assim, os jardins dos associados, indiretamente, são também uma valia da AJH e contribuem para 

a definição da sua atuação. 
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 Existem proprietários públicos e privados. Os associados detentores de jardins históricos são 

maioritariamente privados. Alguns dos jardins são propriedade de instituições privadas como 

fundações, confrarias, misericórdias e empresas. Os jardins históricos que são propriedade de 

instituições públicas pertencem ao Estado e às autarquias. Faz sentido que a esta distinção 

corresponda uma diferenciação no valor de quotização dos associados: coletivos e singulares. 

 Os associados, de acordo com os Estatutos da AJH, têm as seguintes categorias:  honorários e 

efetivos. Os associados efetivos podem ser fundadores ou ordinários. Os associados efetivos 

fundadores podem ser institucionais ou singulares. Um associado propõe-se para ser efetivo e a 

Direção delibera sobre a sua admissão (Artigo 23º f) podendo ser equiparado a fundador 

institucional, caso a Direção considere ser de interesse para a AJH (Artigo 8º 6). Os Estatutos (e a 

lei geral?) nada dizem sobre a exoneração de um associado. 

 Atualmente os associados efetivos ordinários e os associados efetivos fundadores singulares 

pagam uma quota anual de 50 euros. Os associados efetivos fundadores institucionais pagam uma 

quota anual de 100 euros. 

 Existe alguma ambiguidade nas categorias de associados assim como um certo desajuste entre o 

espírito dos estatutos e o modo de funcionamento da AJH ao longo dos seus quase 15 anos 

 Há necessidade de regularizar uma certa indisciplina no processo de admissão de associados e de 

pagamento de quotas. 

 

Propõe-se: 

A. Rever as quotizações dos sócios em função de um conjunto de contrapartidas relativas a cada uma 

das categorias de associados, sujeitas a ratificação da AG. 

Decorrente da leitura dos Estatutos depreende-se que existem dois tipos de associados pagantes de 

quotas:  

 Associados efetivos fundadores 

 Associados efetivos ordinários 

Entende a Direção propor a clarificação do estatuto de associado e atualizar o valor da quota. Para o 

efeito apresentam-se dois cenários: 
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Cenário 1 

 Associados efetivos fundadores (institucionais ou singulares) – 500 euros 

 Associados efetivos ordinários – 50 euros (+25€ marido/mulher; irmão; filho) 

Cenário 2 

 Associados efetivos fundadores institucionais – 500 euros  

 Associados efetivos fundadores singulares – 50 euros 

 Associados efetivos ordinários – 50 euros (+25€ marido/mulher; irmão; filho) 

Contrapartidas: 

Associados efetivos ordinários têm direito a: 

 Newsletter mensal 

 Descontos em viagens e ações de formação por iniciativa da AJH 

Associados efetivos fundadores institucionais têm direito a: 

 Newsletter mensal 

 Participação no planeamento das atividades de promoção dos jardins dos associados da AJH 

 Estabelecimento de parcerias de projetos de valorização e conservação de jardins históricos 

B. Fixar que a prática de admissão de associados, uma vez feita pela Direção, contemple a respetiva 

apresentação em AG. 

C. Determinar que o pagamento de quotas seja feito nos três primeiros meses do respetivo ano (i.e. No 

período de janeiro-março de 2018, dever ser  paga a quota de 2018). 

D. Aprovar a criação de um regulamento de mecenas (independente dos Estatutos, por proposta da 

Direção à AG) contemplando três categorias: 

 Quercus  10.000,00€ 

 Castanea 5.000,00€ 

 Fraxinus  2.000,00€ 

E. Consultar os associados sobre a oportunidade de uma revisão de estatutos que os adeque ao modo 

de funcionamento atual da Associação. 
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2.2  A valorização e a conservação dos jardins históricos 

Os jardins históricos são ecossistemas e obras de arte frágeis e que carecem de manutenção 

continuada. Alguns são particularmente exigentes em mão de obra. Outros reclamam investimentos 

avultados na recuperação de sistemas hidráulicos, conservação de muros, mirantes, grutas, estatuária, 

etc. Outros necessitam de rejuvenescimento das suas matas e sebes. 

A intervenção para a conservação de um jardim histórico, seja de recuperação ou de restauro, implica 

programas de gestão e manutenção que, por sua vez, podem reclamar ações de natureza projetual e 

respetiva empreitada de construção civil e de plantação/conservação de vegetação. Ou seja, o 

proprietário deve pretender estar esclarecido sobre uma atuação na globalidade do seu espaço e estar 

munido de informação que lhe permita tomar decisões no tempo e em função dos recursos financeiros 

e técnicos disponíveis. Há que saber tomar as melhores opções para cada jardim ao encontro do 

interesse e das disponibilidades de cada proprietário. 

 

Considera-se que: 

 Sendo da responsabilidade do proprietário a valorização e a conservação de um jardim histórico e 

podendo haver diferentes níveis de exigência e de desempenho, no processo de valorização e 

conservação está sempre em causa uma diversidade de fatores. 

 O proprietário deve estar informado sobre os melhores processos de decisão relativos aos 

caminhos que a gestão e manutenção do seu jardim pode tomar assim como dos meios que estão 

ao seu alcance. 

 A AJH deve criar mecanismos de rotina para aconselhamento dos associados relativamente à 

conservação e à divulgação dos seus jardins. 

 

Propõe-se:  

A. A AJH apoiar os associados mediante a disponibilização de uma equipa técnica consultiva para visitas 

aos seus jardins com o objetivo de:  

 Realizar análise e diagnóstico de problemas, 

 Elaborar propostas de resolução de problemas, e 

 Acompanhar/aconselhar equipas locais de conservação e manutenção 
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A constituição das equipas técnicas consultivas dependeria das tipologias de problemas (coordenador 

arquiteto paisagista + mestre-jardineiro / conservador-restaurador / eng. hidráulico / podadores ...). 

O financiamento das visitas e do fornecimento de relatórios seria a definir em função de uma tabela de 

custo. 

B. Mobilização de recursos financeiros: instituição de um Prémio ILÍDIO DE ARAÚJO de investigação 

com atribuição de financiamento para apoio a projetos de conservação e valorização de jardins 

históricos dos associados.  

Âmbito da Candidatura 

Podem ser apresentados a concurso projetos e/ou programas de gestão e manutenção necessários para 

a correta intervenção para a conservação ou valorização do jardim histórico, tais como: 

 conservação e restauro das estruturas construídas (pavimentos, revestimentos e remates; muros; 

elementos de água; redes de rega e drenagem; mobiliário, equipamento, sinalética e iluminação); 

 conservação e renovação dos sistemas vegetais (abates, podas, limpezas, controle de infestantes e 

reposição de vegetação); 

 promoção inovadora do jardim histórico. 

Financiamento 

A identificar, mas tendo por base o mecenato. 

2.3 A divulgação e a promoção dos jardins históricos 

Sob o ponto de vista do património cultural, o público em geral sabe o que são os castelos de Portugal, 

os solares de Portugal, os mosteiros e conventos de Portugal, as fortalezas, etc. Relativamente aos 

jardins não é assim. Tem havido algumas obras de divulgação dos jardins em Portugal, alguns 

inventários (o SIPA, o Institut Europeen de Jardins, o LIX...), um programa recente da TV, entre outras 

iniciativas. O site do Turismo de Portugal VISIT PORTUGAL dá uma visibilidade expressiva aos nossos 

jardins. Mas, notoriamente, a divulgação e a promoção dos jardins históricos reclamam uma estratégia 

de médio prazo sendo necessário definir prioridades. 

 

Considera-se que: 
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 A enorme visibilidade que Portugal tem tido sob o ponto de vista turístico deve encontrar no 

jardim histórico português um produto turístico cultural.  

 A AJH reúne condições para ser a entidade promotora e reguladora conferindo garantia de 

qualidade aos jardins acessíveis ao público. 

 

Propõe-se: 

A. A criação de uma Rota dos Jardins Históricos de Portugal, com o objetivo de contribuir para a 

criação, estruturação, qualificação e promoção de um novo produto turístico cultural assente nos 

valores naturais e culturais presentes nos “Jardins Históricos de Portugal” e com um conjunto de 

objetivos específicos: aumentar os fluxos turísticos e as receitas aos jardins que integram a rede; 

aumentar a oferta de programas turísticos estruturados em torno dos Jardins Históricos; melhorar a 

qualidade de base da oferta de jardins em Portugal; e dar maior notoriedade turística aos jardins 

integrados no projeto. 

 

B. A criação e desenvolvimento do website da Rota dos Jardins Históricos de Portugal com as 

seguintes componentes: fornecer uma presença online forte para projeção dos jardins históricos e as 

suas ofertas, constituindo-se como um canal de divulgação eficaz; otimizar a visibilidade nos principais 

motores de busca adaptado a todos os dispositivos móveis; Possibilitar a criação de circuitos de visita 

aos jardins, bem como a estimativa de tempo de visita e de deslocação entre jardins. O site prestará um 

conjunto de 3 serviços: 1) Desenvolvimento de APP da Rota dos Jardins Históricos de Portugal de 

simples acesso, vocacionada para a utilização momentânea e para a utilização prolongada. No primeiro 

caso, é para o turista que está a visitar um jardim ou a participar num evento específico. No segundo 

caso, dirige-se a turistas que fazem visitas aos jardins de modo regular ou integrado numa das rotas 

turísticas previstas no projeto, os quais desejam receber informação de vários locais; 2) Serviços de 

promoção online, uma forma de marketing eficaz, instantânea e contínua traduzida num conjunto de 

ações estratégicas aplicadas nos meios digitais (internet e tecnologias móveis), para conquistar e 

fidelizar clientes, elevando a participação da AJH no mercado. Consiste em planos de ação para divulgar 

serviços e produtos, melhorando a rede de relacionamentos da AJH e consequentemente dos seus 

associados; e 3) gestão das redes sociais e manutenção / atualização do site. 

 

C. Dias abertos: visitas guiadas aos jardins dos associados, organizadas pela AJH. Podem ser 

equacionados diferentes cenários: 
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 um dia por mês 

 quatro dias por ano (datas comemorativas, como por ex: 

- 18 de abril - Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 

- 18 de maio - Dia Internacional do Fascínio das Plantas (a data foi criada em 2012 pela EPSO - European 

Plant Science Organisation) e Dia Internacional dos Museus  

- Setembro - Jornadas Europeias do Património 

- 20 de outubro - Dia Internacional da Paisagem do Conselho da Europa 

 1 dia por ano (18 de abril ou 18 de maio, ou o sábado seguinte) 

 

D. A integração da AJH na Rota Cultural dos Jardins Históricos do Conselho da Europa. No seguimento 

da participação de Teresa Andresen no I Fórum Europeu dos Jardins Históricos, uma iniciativa da Rede 

Europeia de Jardins Históricos, nos dias 7 e 8 de setembro, em Lloret de Mar, Espanha, pretende-se 

associar a AJH à Rede Europeia. Para esse fim será feita uma conferência em 27 de janeiro com a 

presença de representantes da rede, seguida de Assembleia Geral na qual se proporá aos associados a 

adesão da AJH. 

2.4 A estabilização de um programa cultural e formativo 

A AJH tem promovido viagens culturais e cursos de formação como parte integrante da sua atuação. 

 

Considera-se que: 

 As viagens culturais são mobilizadoras dos associados e amigos de associados que permitem uma 

partilha de conhecimento e de troca de experiências muito positiva. No entanto, considera-se que 

se poderia integrar também nas viagens uma componente mais técnica que nomeadamente desse 

aos proprietários uma oportunidade para contactar com técnicas e experiências bem sucedidas de 

conservação e restauro, manutenção, gestão, divulgação e promoção do jardim histórico, etc.  

 Os temas comuns das ações de formação tendem a ser dirigidas para "principiantes", "curiosos" e 

"amadores" de jardinagem, alguns dos quais sem relação óbvia com os jardins históricos, e sobre 

os quais já há muita oferta e concorrência sendo assim um ‘nicho de mercado’ desajustado dos 

objetivos da AJH. 
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 Há oportunidade para ações de formação de curta duração orientadas para diferentes temáticas 

relacionadas com os jardins históricos (tão diversos como: talhe de camélias, tratamento de 

doenças de buxo, coleções de rosas antigas, doença das palmeiras, conservação de estatuária, 

restabelecimento de circuitos de água, etc.) 

 A melhor forma de valorizar e potenciar o sucesso dos cursos e viagens é através do 

estabelecimento de parcerias. 

 

Propõe-se: 

A. Programa de Viagens 

Viagens culturais 

Continuar o programa da AJH e propondo parcerias, como por exemplo com a AAJBA ou o Jardim José 

do Canto (Açores), beneficiando da sua experiência e capacidade angariadora e contribuindo, 

simultaneamente, para a viabilidade dos seus programas e consequentes intervenções de conservação e 

restauro dos respetivos jardins históricos. 

Viagens técnicas e culturais 

Repor o programa iniciado em 2017 com a proposta da visita a Basileia acompanhado por perito local. 

Outros locais – Reino Unido, Irlanda, França, Alemanha ... 

Passeios por Portugal 

Visitas a jardins históricos menos conhecidos, preferencialmente dos nossos associados, mas também 

públicos e privados; programas de fim de semana, incluindo autocarro, 1 a 2 noites, 2 a 4 visitas/ano 

guiadas por profissionais locais ou contratados propondo possíveis parcerias com instituições como a 

Fundação de Serralves. 

B. Cursos para os associados 

Suspender os temas comuns vocacionados para "principiantes", "curiosos" e "amadores" de jardinagem, 

alguns dos quais sem relação óbvia com os jardins históricos, e sobre os quais já há muita oferta e 

concorrência. 

Redirecionar as formações para os associados-proprietários e para os associados-profissionais (projeto, 

gestão, manutenção e promoção de jardins). 
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C. Cursos para o público em geral 

Criar ciclo de workshops temáticos a realizar 4x/ano no Norte, Centro e Sul de Portugal, orientados por 

arquitetos paisagistas, head-gardeners, mestres-jardineiros, engenheiros agrónomos e hidráulicos, 

conservadores-restauradores, empreiteiros experientes em património, etc. 

Promover parcerias para patrocinar e/ou disponibilizar formadores e jardins/parques históricos para 

sessões práticas - Parques de Sintra, Fundação Gulbenkian, Fundação de Serralves, Fundação das Casas 

de Fronteira e Alorna, entre outros. 

3. CONCLUSÃO 

 

Conscientes dos objetivos ambiciosos da Direção para os próximos dois anos, contamos com o 

contributo dos associados para ‘aferir’ o programa e identificar os recursos para a sua implementação. 

Ou seja, fazemos apelo a uma decisão partilhada estratégica e realista do equilíbrio entre a ambição 

elevada e os recursos escassos. 

 

 

 

 

 

 

 

A Direção da AJH 

 

Lisboa, 25 de outubro de 2018 
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4. ORÇAMENTO 2018-2019 

 
DESPESAS  
 
01- Despesas com Pessoal  

 

01 Remunerações certas 0,00 € 

02 Pessoal em regime de avença 12.000,00 € 

03 Abonos Variáveis ou eventuais 
    Ajudas de custo 

  3.000,00 € 

Total de despesas com pessoal 15.000,00 € 

 
02- Aquisições de Bens e Serviços 

 
 - Aquisições de bens 
 

01 Produtos alimentares    500,00 € 

02 Material de escritório   300,00 € 

03 Limpeza e higiene    500,00 € 

04 Ferramentas e utensílios   867,00 € 

05 Site da Rota dos Jardins Históricos 12.300,00 € 

06 App da Rota dos Jardins Históricos 12.300,00 € 

07 Publicação Rota dos Jardins Históricos de Portugal 24.600,00 € 

08 Publicação O Triunfo do Jardim 18.290,00 € 

Total aquisição de bens 69.657,00 € 

 
Aquisição de serviços 
 

01 Encargos com instalações e comunicações    1.500,00 € 

02 Transportes, deslocações e estadias  1.000,00 € 

03 Seguros 500,00 € 

04 Formação 2.000,00 € 

05 Reparação, conservação e adaptação equipamentos  500,00 € 

06 Produção de conteúdos  49.200,00 €     

07 Recolha e registo fotográfico  26.075,00 € 

08 Certificação da qualidade 18.450,00 € 

09 Sensibilização e capacitação de proprietários 25.830,00 € 

10 Promoção online 12.300,00 € 

11 Tradução 8.610,00 € 

12 Conferências Internacionais sobre Jardins Históricos 27.000,00 € 

13 Monotorização da Procura do Produto Turístico 12.300,00 € 

14 Assistência Técnica da candidatura 6.150,00 € 

15 Assistência Técnica de acompanhamento de projeto 22.140,00 € 

16 Equipas técnicas consultivas 12.000,00 € 

17 Dias abertos 4.000,00 € 

18 Rota cultural europeia dos jardins históricos 3.500,00 € 

19 Passeios por Portugal 14.400,00 € 

20 Workshops temáticos 3.600,00 € 

21 Outros serviços especializados 2.000,00€ 

Total de aquisição de serviços 253.055,00 € 

 

Total de aquisição de bens e serviços 322.612,00 € 
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03- - Juros e Outros Encargos 
 

01 Juros e manutenção de contas bancárias 100,00 € 

02 Outros encargos 100,00 € 

Total de juros e outras despesas bancárias 200,00 € 

 

Despesas correntes 337.912,00 € 

 
04- – Investimentos 

 

01 Equipamento Informático 1.000,00 € 

Total investimentos 1.000.00 € 

 
05- - Prémios 
 

01 Prémio Ilídio de Araújo 36.000,00 € 

Total de juros e outras despesas bancárias 36.000,00 € 

 

TOTAL DAS DESPESAS 374,912,00 € 

 
 
 

  RECEITAS   
 

01- Cotas dos Associados 
 

01 Cotas 10.000,00 € 

Total cotas  10.000,00 € 

 
02-  Patrocínios e Mecenato 
 

01 Mecenato 60.000,00 € 

Total de protocolos 60.000,00 € 

 
03-  Financiamento Comunitários e Devolução de Impostos 
 

01 Candidatura Programa VALORIZAR – TURISMO DE PORTUGAL 201.618,33 € 

02 Devolução do Imposto de Valor Acrescentado  51.693,67 € 

Total de financiamento  253.312,00 € 

 
04-  Ações de Formação e viagens culturais  

01 Serviços de consultoria 16.000,00 € 

02 Viagens culturais 8.000,00 € 

03 Passeios por Portugal 19,200,00 € 

04 Workshops temáticos 5,400,00 € 

05 Ações de Formação  3.000,00 € 

Total de formação 51.600,00 € 

 

TOTAL RECEITAS 374.912,00 € 

 


