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Missão 
Desenvolver soluções que eliminem as barreiras de aprendizagem, comunicação e participação entre as 
pessoas, promovendo a equidade no acesso a bens e serviços na área da educação e saúde. 

 
Visão 

A Verd´EKUI pretende ser a principal dinamizadora da metodologia EKUI, metodologia de Desenho 
Universal para a Aprendizagem (DUA), nas escolas e, dessa forma, estar entre os principais players do 
setor educativo e de reabilitação. 

 
Valores 

¤ Equidade 
¤ Educação de qualidade (ODS 4) 
¤ Igualdade de género e de oportunidades (ODS 5) 
¤ Redução das assimetrias (ODS 10) 
¤ Respeito  
¤ Solidariedade  
¤ Ética e deontologia 
¤ Inclusão Social 
¤ Cidadania 
¤ Credibilidade  
¤ Responsabilidade Social 
¤ Solidez Organizacional 

 
Objetivos Estratégicos 

¤ Colocar a metodologia de Desenho Universal para a Aprendizagem na agenda política nacional.  

¤ Ser os principais parceiros das famílias e dos profissionais, na identificação e avaliação precoce 
de barreiras no desenvolvimento das crianças, para depois, traçar uma intervenção e reabilitação 
customizada, evitando que pequenas situações, se transformem em grandes problemas. 

¤ Reforçar a aliança entre a Economia Social, o setor público e privado, através da implementação 
de modelos centrados no investimento de impacto. 

 
Órgãos Sociais  

Direção 
Presidente: António Augusto da Costa Tomé  
Vice-Presidente: Maria Manuela Faria Gomes Pires  
Tesoureiro: David Vicente Tomé 
Suplente: Diana Faria  
 
Assembleia Geral 
Presidente: Ana Isabel de Sousa Costa 
Secretário: Susana Cristina da Silva Faria 
Secretário: Cláudia Filipa Reis Duarte  
Suplente: Maria Pereira 
 
Conselho Fiscal 
Presidente: Daniel Vicente Tomé 
Vice-Presidente: Filipe Aníbal Nascimento Santos  
Secretário: Amílcar Fernandes  
Suplente: Cristina Isabel da Silva Faria 

 
Chairwoman: 

Celmira Macedo (Sócia fundadora) 
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ENQUADRAMENTO  

 

Esta proposta de Plano de Atividades e Orçamento referente ao ano 2021 assume-se como 

um documento orientador da atividade da Associação Verd` EKUI, dando corpo à sua Missão 

e Teoria da Mudança. 

Apesar dos desafios que a Associação enfrentou em 2020, e graças à sua equipa, composta 

por voluntários, Órgãos Sociais e colaboradores, obteve-se um grande impacto positivo, nas 

realidades realizadas.  É intenção desta Direção que a metodologia EKUI continue a ser uma 

realidade em todo o ecossistema educativo nacional e internacional, contando para o efeito 

com uma colaboração estreita com a fundadora do projeto (e desta Associação), Doutora 

Celmira Macedo. 

Os tempos que se avizinham são de grande incerteza, serão certamente desafiantes, mas à 

altura desse desafio está uma equipa resiliente, que tudo fará para que a Associação ganhe 

a escala que necessita para a sua sustentabilidade e atinja o impacto que deriva da sua 

missão nas milhares de crianças, jovens e adultos que dela beneficiam, respondendo também 

às necessidades das suas famílias e dos profissionais. 

Por outro lado, parecem surgir algumas janelas de oportunidades junto dos quadros 

comunitários, cujos fundos, devemos, com determinação e espírito de missão, tentar 

conseguir captar.   

Este documento contou com a contribuição de diversas partes interessadas (beneficiários e 

famílias, parceiros e entidades financiadoras, colaboradores e voluntários) e teve em linha 

de conta os inputs do ecossistema da economia social, onde a Associação Verd`EKUI se 

encontra. 

Assumimos o compromisso de continuar a prestar um serviço inovador e de qualidade, 

focados no impacto social positivo das nossas soluções, honrando também os nossos 

investidores sociais e entidades parceiras, sem as quais dificilmente atingiremos a excelência.  

I 
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A ASSOCIAÇÃO Verd´EKUI 

A Associação Verd’EKUI é uma Organização Não Governamental (ONG), sem fins lucrativos, 

constituída em 05/11/2018, com a denominação de VERDEKUI – ASSOCIAÇÃO DE AÇÃO 

SOCIAL. Está registada desde 14/01/2019 com o CAE 88990. Está sediada na Rua Dr. Mário 

Miranda nº320, 5350-069 Alfândega da Fé, distrito de Bragança, e tem uma filial a funcionar 

ma Incubadora Acredita Portugal em Vila Nova de Gaia, desde março de 2019.  

 

A Verd'EKUI é uma associação sem fins lucrativos, que desenvolve a sua atividade em escolas 

e jardins-de-infância, através da formação dos profissionais para ajudar a identificar e 

eliminar as barreiras na aprendizagem, comunicação e participação de crianças, jovens e 

adultos com e sem deficiência.  

 
PROBLEMA SOCIAL A RESOLVER 
650 milhões de pessoas em todo o mundo enfrentam barreiras nas suas vidas diárias que as 

impedem de aprender e comunicar através da leitura, escrita ou da fala. Em Portugal são 1,7 

milhões.  

 

A SOLUÇÃO 
Celmira Macedo, criou a EKUI como solução para intervir nas causas deste problema social. 

Lançada em 2015, a EKUI foi a primeira metodologia de Desenho Universal para a 

Aprendizagem (DUA) do alfabeto, uma metodologia multissensorial em processo de 

validação científica pelo Politécnico de Leiria, que usa 4 formas de expressão e 

representação: a fonética, a gestual, a gráfica e o Braille. A metodologia é concretizada 

através de uma linha de material lúdico e didático inclusivo e acessível a todos. O alfabeto 

EKUI é o seu 1º material: um conjunto de 26 cartas com as letras do alfabeto em 4 formatos: 

1) Grafia; 2) Braille; 3) alfabeto da Língua Gestual Portuguesa (LGP); 4) Alfabeto fonético 

(formato físico e digital).   

Tem como objetivo trabalhar os pré-requisitos da aprendizagem da leitura e da escrita, em 

crianças com e sem deficiências, nomeadamente a compreensão, o vocabulário, o princípio 

II 
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alfabético e a consciência fonológica, garantindo que nenhuma criança fique de fora do 

processo educativo. Utiliza como recursos humanos terapeutas da fala, professores de 

Braille, professores, educadores de infância e intérpretes de LGP. 

 

A metodologia EKUI foi já implementada em 229 turmas e formou mais de 3800 professores 

e terapeutas, com resultados comprovados ao nível do seu impacto e fatores 

diferenciadores. 3331 crianças beneficiaram diretamente das estratégias DUA da 

Metodologia EKUI e passaram a associar às letras, pistas visuais e fonéticas que aceleraram 

a aprendizagem, a memorização e a comunicação. A EKUI foi reconhecida por várias 

instituições, técnicos e investigadores, como eficaz no diagnóstico, intervenção e 

reabilitação de problemas que interferem a aprendizagem.  

 
ATIVIDADES-CHAVE 
 

¤ Capacitação através de workshops e webinares; 

¤ Formação de formadores (professores e educadores); 

¤ Implementação e mentoria nas escolas; 

¤ Produção de materiais; 

¤ Avaliação de impacto. 

 

PARCERIAS-CHAVE 
 

¤ Instituto Nacional para a Reabilitação; 

¤ Secretaria de Estado das Pessoas com Deficiência; 

¤ Federação Portuguesa das Associações de Surdos;  

¤ Sociedade Portuguesa de Terapia da Fala; 

¤ Centros de Formação de Professores;  

¤ Associação Nacional de Surdos; 

¤ Associação Acredita Portugal; 

¤ MDigital (marketing digital); 

¤ Agrupamentos de Escolas; 

¤ IES – Business School; 

¤ Politécnico de Leiria; 

¤ FAPOESTEJO; 

¤ Growappy. 
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¤ CONFAP; 

¤ LEYA; 

¤ ISCE. 

 

SUSTENTABILIDADE  
¤ Formações / Ações de capacitação; 
¤ Vendas material; 
¤ App; 
¤ Candidaturas; 
¤ Filantropia de impacto; 
¤ Mecenato (donativos). 
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PLANO ESTRATÉGICO (2019-2021) 
Tendo como referência a sua missão e especificidade, enquanto Iniciativa de Inovação e 

Empreendedorismo Social, em fase de certificação pelo Portugal Inovação Social, o Plano 

Estratégico da EKUI assenta cinco eixos estratégicos:  

¤ Eixo da inovação, empreendedorismo e inclusão social/educativa; 

¤ Eixo do impacto social (O quê; Quem; Quanto; Contribuição; Risco); 

¤ Eixo dos recursos humanos (Igualdade de género e de oportunidades); 

¤ Eixo da Marketing, comunicação e branding; 

¤ Eixo da sustentabilidade. 

 

Cada eixo estratégico tem nos quadros que se seguem, uma breve descrição, objetivos 

estratégicos (OE), indicadores e as metas a alcançar no triénio. 

 

 

Eixo da inovação, empreendedorismo e inclusão social/educativa 

 
Representa todo o tipo de iniciativas que respondam ao problema social, identificando e intervindo 
nas causas das barreiras na aprendizagem, comunicação e participação de crianças e jovens e 
adultos, contribuindo para o seu desenvolvimento, sucesso educativo e laboral e inclusão social. 
 

 Objetivos estratégicos (OE) KPIs Metas 
2019-2021 

OE 1 Consolidar a EKUI dentro do spectrum das 
Social Purpose Organizations (SPO) 

# eventos a convite 70 
# concelhos envolvidos 100 

OE 2  Consolidar a presença da EKUI na Comunidade 
educativa e social 

# Agrupamentos de Escolas 30 
# formações 60 
# formandos 1200 
# apoio a alunos com PIT 10 
# apoio a pessoas com 
deficiência (ocupação 
tempos livres) 

10 

# voluntários  300 

OE 3 Consultoria/mentoria na área para SPO 
# sessões consultoria 10 
#  sessões mentoria 10 

III 
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Eixo do impacto social (O quê; Quem; Quanto; Contribuição; Risco) 

 
Refletir, incorporando procedimentos de avaliação rigorosos para aferir a relevância, eficácia e 
eficiência e impacto gerado pelas nossas soluções da EKUI. 
 

 Objetivos estratégicos (OE) KPIs Metas 
2019-2021 

0E 4 Analisar os resultados atingidos e a sua 
importância para as partes interessadas  

# ações curta duração 100 
# escolas a implementar 100 
# centros de formação 10 
# ações de capacitação 300 
# formandos  5000 

OE 5  Definir o segmento de clientes e beneficiários  

# crianças e jovens 7500 
# indivíduos c/ def. 3000 
# famílias  7500 
#profissionais 7500 

 
OE 6  

Compreender grau de mudança e por quanto 
tempo se manteve  

# questionários avaliação  >70% 
# relatórios de progresso 2/ano 
# indivíduos em follow-up 50 

OE 7  Avaliar se os resultados teriam ocorrido de 
qualquer forma   

# grupos de controle 10 

OE 8 Avaliar a probabilidade do impacto ser diferente 
do esperado. 

# externalidades positivas 5 
# externalidades negativas 2 
# sessões de data mining 1/ano 

Eixo dos recursos humanos (Igualdade de género e de oportunidades) 

 
A qualidade dos bens e serviços da EKUI é reflexo do profissionalismo, envolvimento, empenho e 
dedicação de uma equipa de colaboradores, voluntários e consultores alinhados com a sua missão.  
 

 Objetivos estratégicos (OE) KPIs Metas 
2019-2021 

0E 9 Capacitar a equipa nas áreas científicas da EKUI.  
# ações de capacitação 6 
# horas 150 
% de satisfação >70% 

 
OE 10  Capacitar a equipa externa 

# ações de capacitação 6 
# horas 150 
% de satisfação >70% 

OE 11   Atrair e reter talento   
# empregos criados 20 
# voluntários 300 

OE 12  Cumprir o Regulamento Interno de sobre a 
Igualdade de género e de oportunidades #contratações 2 
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Monitorização e Avaliac ̧ão  

Este Plano Estratégico trienal verte, anualmente, as suas intenções para os Planos Anuais de 
Atividades e Orçamento dos anos civis que o enquadram.  

A monitorização, revisão e reporte do presente Plano é da responsabilidade da Direção, 
sendo realizada anualmente, com base na avaliação dos Planos Anuais de Atividades e 
Orçamento que constam dos Relatórios de Atividades e Contas.  

A avaliação final do Plano Estratégico é efetuada no término do triénio, através da análise 
do grau de realização dos objetivos (GRO) estabelecidos.  

A Verd´EKUI assume o presente Plano Estratégico 2019-2021 como um procedimento de 
gestão lean, imprescindível na prossecução teoria da mudança da IIES que a Associação 
dinamiza.  

Eixo da marketing, comunicação e branding 

A EKUI tem um potencial de crescimento e escala que pode ser ainda mais potenciado através de 
uma boa estratégia de comunicação  

 Objetivos estratégicos (OE) KPIs Metas 
2019-2021 

0E 13 Aumentar a notoriedade da marca  # ações desenvolvidas 3 
OE 14  Reajustar os conteúdos para diferentes segmentos  # segmentos 3 
 
OE 15  

Adequar e integrar os recursos tecnológicos para 
aumentar a escala  

# materiais a desenvolver 10 
# canais de distribuição 10 

OE 16 Aumentar a presença nas redes sociais  
# subscritores do site 30000 
# subscritores outras redes 20000 

OE 17  Presença nos média (TV, jornais...) # notícias 100 

Eixo da sustentabilidade 

 

 Objetivos estratégicos (OE) KPIs Metas 
2019-2021 

0E 18 Aumentar a autossustentabilidade da Associação # vendas (EKUI Alfabeto) 2000 

OE 19  Aumentar a eficácia e eficiência dos 
produtos/serviços  % satisfação clientes < 75% 

 
OE 10  

Equilíbrio entre o custo e o benefício de cada 
atividade  Custos/ benefícios  < 75% 

OE 21  Aumentar a taxa de autofinanciamento  
# candidaturas realizadas  30 
# candidaturas aprovadas 6 

OE 22 Reduzir gastos operacionais  
# redução de consumíveis <10% 
# redução de deslocações <80% 
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO PARA 2019 
 

A elaboração do Plano Anual de Atividades para 2021, espelha a preocupação da Verd´EKUI em cumprir com a sua missão 

assegurando, a relevância das suas iniciativas tal como a sua eficácia, eficiência, impacto e sustentabilidade (OCDE, 2013).  

Eixo da inovação (IS), empreendedorismo e inclusão social/educativa  

 
Envolve todo o tipo de iniciativas que respondam ao problema social, identificando e intervindo nas causas das barreiras na aprendizagem, comunicação e 
participação de crianças e jovens e adultos, contribuindo para o seu desenvolvimento, sucesso educativo e laboral e inclusão social. 
 

 Objetivos estratégicos Atividade Local data Dinamizadores Segmento KPI 
Meta 
para  
2020 

GRO % Meta 
para 
2021 

OE 1 
Consolidar a EKUI dentro do 
spectrum das Social Purpose 
Organizations 

Dinamizar a filial Vila Nova 
Gaia 2021 Equipa Beneficiários 

# eventos 
realizados na 
filial 

1 100% 0 

Participação em 
eventos de 

Inovação social 
nacional 

2021 
Equipa Parceiros # eventos 20 20% 20 

Apresentação da 
EKUI  nacional 

2021 
Equipa Autarquias # reuniões 5 80% 4 

OE 2  
Consolidar a presença da 
EKUI na Comunidade 
educativa e social 

Apresentação da 
EKUI  nacional 

2021 Equipa Escolas # reuniões 10 100% 10 
2021 Celmira Macedo Congressos  # formandos  1200 100% 1200 

2021 Equipa 

Agrupamentos de 
Escolas 

#  formações 20 100% 20 

2021 Equipa #  formandos 400 100% 400 

2021 
Equipa #  apoio a 

alunos com 
PIT 

4 0% 0 
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GRO: Grau de realização de objetivos atingidos em 2020 

 

 
2021 

Equipa 
Comunidade 

# apoio a 
pessoas com 
deficiência 
(ocupação 
tempos livres) 

2 

 
50% 

2 

2021 Equipa # voluntários  30 376% 30 

2021 
Celmira Macedo  Entidades  # Eventos 2 100% 2 

OE 3 Consultoria/mentoria na área 
para SPO 

Mentoria nacional 2021 Celmira Macedo SPO  # sessões 5 200% 5 

Consultoria nacional 2021 Celmira Macedo SPO  # horas 30 100% 30 

Eixo do impacto social (O quê; Quem; Quanto; Contribuição; Risco) 

Incorporar procedimentos de avaliação rigorosos para aferir a relevância, eficácia e eficiência e impacto gerado pelas nossas soluções da EKUI 

 Objetivos 
estratégicos Atividade Local data Dinamizadores Segmento KPI 

Meta 
para  
2020 

GRO % Meta 
para 
2021 

OE 
5 

Atividades – chave  
 
(resultados 
atingidos e a sua 
importância para 
as partes 
interessadas) 

Ações de 
capacitação  nacional 

2021 
Celmira Macedo Profissionais e 

famílias  
# sessões 40 65% 20 
# formandos 1000 102% 1000 

Implementações nacional 
2021 

Terapeutas Escolas # turmas 40 25% 20 

Vendas nacional 
2021 

Equipa gestão 
Famílias, 

Professores, 
Escolas ... 

# vendas 1000 28% 1000 

OE 
6 

Compreender grau 
de mudança e por 
quanto tempo se 
manteve 
 

Constituir grupos 
controle nacional 

2021 
Equipa Escolas # grupos controle 3 0% 3 

Acompanhar 
beneficiários em 

Follow-up 
nacional 

2021 
Equipa Escolas  # beneficiários 10 90% 10 



Associação Verd´EKUI 
 

 

 
15 

 

OE 
7 

Avaliar se os 
resultados teriam 
ocorrido de 
qualquer forma  
 
 
 

Avaliação de 
impacto 

Leiria 
 

2021 

EKUI + IP Leiria 
 

Equipa de gestão  
 

% impacto na 
aprendizagem >70% 113% >70% 

% impacto na 
comunicação >70% 100% >70% 

% impacto nas atitudes >70% 127% >70% 
% impacto na prática 
pedagógica >70% 126% >70% 

OE 
8 

Avaliar a 
probabilidade de 
do impacto ser 
diferente o 
esperado. 

Questionários de 
avaliação aos 
professores 

nacional 

2021  
Equipa gestão 

Professores, 
educadores e 

terapeutas 

#externalidades 
positivas 3 100% 3 

#externalidades 
negativas 1 0% 1 

Eixo dos recursos humanos (Igualdade de género e de oportunidades) 

 
A qualidade dos bens e serviços da EKUI é reflexo do profissionalismo, envolvimento, empenho e dedicação de uma equipa de 
colaboradores, voluntários e consultores alinhados com a sua missão.  
 

 Objetivos 
estratégicos Atividade Local data Dinamizadores Segmento KPI 

Meta 
para  
2020 

GRO % Meta 
para 
2021 

OE 9 

Capacitar a equipa 
de gestão  

  

Ações de 
capacitação 
nas áreas 
científicas da 
EKUI 

V. N. Gaia  

2021 
Celmira 

Macedo + 
Consultores 

externos 

Profissionais  # ações de 
capacitação 2 100% 2 

Profissionais # horas 30 100% 30 
Profissionais % de satisfação >70% 100% >70% 

Profissionais ! custos 1000! 80% 1000! 

OE 10 Capacitar a equipa 
(interna e externa) 

Atividades de 
team building  Norte  

2021  
Celmira 

Macedo + 
Consultores 

externos 

Profissionais # ações de 
capacitação 2 650% 2 

Profissionais # horas 16 163% 16 

Profissionais % de satisfação >70% 100% >70% 
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GRO: Grau de realização de objetivos atingidos em 2020 
 
 
 
  
 
 

OE 11  Atrair e reter 
talento   

 Recrutamento 
e capacitação 
de mentores 
para as escolas 

Vila Nova 
Gaia 

2021  
Órgãos Sociais 

+ 
Equipa 

 
Professores, 

educadores e 
terapeutas 

# empregos criados 8 13% 2 

# empregos mantidos 8 13% 2 

# voluntários 150 209% 150 

OE 12 
Igualdade de 
género e de 
oportunidades 

Cumprir o 
regimento 
interno  

 

2021 Órgãos Sociais 
+ 

Equipa 

Todos  # mulheres dos 
órgãos sociais 7 100% 7 

# homens dos órgãos 
sociais 5 100% 5 

# mulheres 
colaboradoras 10 100% 10 

# homens 
colaboradores 10 20% 4 

Eixo da marketing, comunicação e branding 

A EKUI tem um potencial de crescimento e escala que pode ser ainda mais potenciado através de uma boa estratégia de comunicação  

 Objetivos 
estratégicos Atividade Local data Dinamizadores Segmento KPI 

Meta 
para  
2020 

GRO % Meta 
para 
2021 

OE 1 

Aumentar a 
notoriedade da 
marca  

  

Realizar 
eventos, 
campanhas, 
post 
patrocinados, ... 

nacional 

2021 
Equipa + 
Celmira 

Macedo + 
Consultores 

externos 

Profissionais + 
sociedade 

civil 

# Posts 100 150% 240 

# seguidores 5000 220% 15000 
# parceiros nacionais  15 53% 10 
! investimento 300! 27% 300! 

OE2 Reajustar a 
comunicação para 

Realizar planos 
de 

comunicação 
nacional 

2021 
Equipa  

Profissionais + 
sociedade 

civil 
# de planos 1 100% 1 
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GRO: Grau de realização de objetivos atingidos em 2020 

diferentes 
segmentos 

adequados a 
cada segmento 

OE3 
Desenvolver 
soluções físicas e 
online 

Atividades 
customizadas nacional 

2021 Equipa + 
Celmira 

Macedo + 
Consultores 

externos 

Profissionais + 
sociedade 

civil 
# soluções criadas 1 100% 1 

OE$ Divulgar a 
metodologia EKUI 

Dinamizar redes 
sociais  nacional 

2021 
Equipa  

Profissionais + 
sociedade 

civil 

# seguidores nas 
redes sociais  6000 183% 15000 

OE5 

Presença nos 
média (TV, 
jornais...) 
 

Press release nacional 

2021 
Celmira 

Macedo + 
Equipa  

Profissionais + 
sociedade 

civil 
# notícias 30 20% 10 

Eixo da sustentabilidade 

Todas as iniciativas que contribuam para aumentar a sustentabilidade da Associação 

 Objetivos estratégicos Atividade Local data Dinamizadores Segmento KPI 
Meta 
para  
2020 

GRO 
% 

Meta 
para 
2021 

OE 1 

Aumentar a 
autossustentabilidade 
da Associação 
  

Presenças em 
feiras, eventos. 

Dinamização de 
webinares e 
formações. 

nacional 

2021 
Órgãos Sociais 

+ 
Equipa 

Sociedade civil 
 

#vendas 1000 28% 1000 
# sócios 20 90% 20 
# donativos 1 300% 1 

# candidaturas 
aprovadas 1 100% 1 

OE2 
Aumentar a eficácia e 
eficiência dos 
produtos/serviços  

Realizar 
questionários de 
satisfação após 
eventos  

nacional 

2021 Órgãos Sociais 
+ 

Equipa 

Beneficiários e 
clientes 

% satisfação 
clientes >70% 100% >70% 

Beneficiários e 
clientes 

% satisfação 
beneficiários >70% 100% >70% 
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GRO: Grau de realização de objetivos atingidos em 2020 
 
 
 
 
 
 

OE3 

Equilíbrio entre o 
custo e o benefício de 
cada atividade 
 

 Avaliar ao nível 
da contabilidade 
o rácio entre os 
custos das 
soluções e os 
benefícios 

nacional 

2021 Órgãos Sociais 
+ 

Equipa Beneficiários e 
clientes 

Custos/ 
benefícios >75% 100% >75% 

OE4 Aumentar a taxa de 
autofinanciamento 

Realizar 
candidaturas nacional 

2021 Órgãos Sociais 
+ 

Equipa 
Beneficiários e 

clientes 

# candidaturas 
realizadas  20 25% 20 

# candidaturas 
aprovadas 1 100% 1 

OE5 Reduzir gastos 
operacionais  

Avaliar ao nível 
da contabilidade 
a forma de 
reduzir os custos 
operacionais  

nacional 

2021 Órgãos Sociais 
+ 

Equipa Beneficiários e 
clientes 

# redução de 
consumíveis <5% 100% <5% 

# redução de 
deslocações <10% 100% <10% 
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ORÇAMENTO 

Para a concretização da nossa missão e tendo em conta a sustentabilidade financeira 
da Associação, prevemos para 2020 uma Receita de 50.000,00!, proveniente 
maioritariamente de vendas e de donativos.  

Prevemos que a despesa se estime no mesmo montante, 50.000,00!. 
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Parecer do Conselho Fiscal 

 
 

I - Introdução 

De acordo com os Estatutos da Verd'EKUI, compete à Direção elaborar anualmente e 

submeter ao parecer ao Conselho Fiscal e à apreciação e aprovação da Assembleia 

Geral o Plano Estratégico 2019-2021, Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 

2019, e no cumprimento dos mesmos Estatutos o Conselho Fiscal deve emitir o seu 

parecer sobre os referidos documentos.  

 

II - Apreciação Global 

Tanto o Plano Estratégico 2019-2021, Plano de Atividades para o ano 2020, bem como 

o Orçamento, estão ambos elaborados de acordo com a missão da Verd'EKUI. 

Verificou-se, que o orçamento para o ano 2020, apresenta um resultado de 

18.500,00!. Durante o exercício de 2020 a Direção continuará a realizar todos os 

esforços no sentido de reduzir os custos gerais, sem contudo, deixar de prestar um 

serviço de qualidade aos seus beneficiários. 

 

III - Parecer 

Assim, propomos que o Plano Estratégico 2019-2021 e Plano de Atividades e o 

Orçamento para 2020 da Verd'EKUI sejam aprovados pela digníssima Assembleia 

Geral. 

 
 Alfândega da Fé, 3 de dezembro de 2019 

 

O Conselho Fiscal 

 

Presidente: Daniel Vicente Tomé  

 

Vice-Presidente: Filipe Aníbal N. Santos  

 

Secretário: Amílcar Fernandes 
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Rua Diogo Cassels, 121 loja nº 10 / 4430-003 Vila Nova de Gaia 

 
NIPC: 515 144 495 

933 615 106  
 


