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I. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A pandemia COVID-19 dominou a informação veiculada nos últimos planos 

orçamentais propostos a esta assembleia, transformando o exercício de 

previsão orçamental difícil e imprevisível. Com esperança no futuro julgávamos 

que a construção do plano orçamental para 2023 seria mais presumível, mas a 

guerra na Ucrânia e as consequências económicas que daí advieram tornou 

mais complexa a previsão das despesas e receitas da instituição para o 

próximo ano. 

A execução deste plano fica assim condicionada por contextos de alguma 

incerteza e adaptação que decorrem do impacto da pandemia e da escalada da 

inflação o que implica alguma indefinição orçamental. 

Reiteramos a nossa vontade de seguir em frente asseverando, uma vez 

mais, uma total dedicação à causa social e prosseguindo o trabalho em prol da 

missão, valores e objetivos estatutários desta Associação. Mais uma vez 

deixamos uma palavra às instituições mais próximas que, de facto, nos tem 

apoiado das mais diversas formas: Junta de Freguesia de Gondarém e Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira.  

Neste documento, submetido à Vossa apreciação, apresentam-se de forma 

concisa as atividades desenvolvidas ao longo do ano transato, as iniciativas 

que se pretendem levar a cabo no próximo ano e o respetivo orçamento, 

resumindo o trabalho de todos os colaboradores e associados que contribuíram 

para este projeto associativo. 
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II. A ESTRATÉGIA DA ASSOCIAÇÃO 

 

MISSÃO 

A Associação de Desenvolvimento Social e Local de Vila Nova de Cerveira tem 

por missão prestar serviços de segurança e solidariedade social, saúde e cuidados 

continuados, apoiando, de forma inequívoca, as necessidades das crianças, jovens, 

pessoas idosas e comunidade envolvente, de forma integral e personalizada. Promove 

ainda ações que visam a igualdade de género, o desenvolvimento local, a economia 

social do concelho e a educação e formação dos Cerveirenses. 

 

VISÃO 

A ADSL pretende reproduzir ações de cariz marcadamente social promovendo, 

de forma clara, serviços que respondam às necessidades da comunidade. 

Pretende-se prestar serviços de excelência aos utentes/clientes, tornando-os 

mais adequados à realidade social e mais próximos dos seus utilizadores. 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Atendendo ao atual contexto de crise, e à necessidade de sobrevivência das 

instituições sociais, a Direção desta Associação manterá os objetivos estratégicos 

delineados nos anos anteriores, prosseguindo com a estratégia delineada em 2021. 

 

Assim sendo considerada a Missão da ADSL e o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido, constituem-se como objetivos estratégicos a priorizar em 2022: 

 

1. Melhorar a capacidade de intervenção da Associação e ampliar o âmbito da 

cooperação interinstitucional;  

2. Consolidar a imagem da Associação na comunidade através da promoção de 

políticas que visem o aumento das competências sociais e profissionais dos 

Cerveirenses;  

3. Criar Condições de Sustentabilidade da Estrutura  

4. Aferir a Qualidade da Ação Desenvolvida  

 

Objetivo 1: Melhorar a capacidade de intervenção da Associação e ampliar o 
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âmbito da cooperação interinstitucional 

 

- Dinamizar ações que visem o alargamento da intervenção da Associação, 

nomeadamente com a dinamização do Espaço Sénior de Gondarém através, por 

exemplo, da consolidação do Serviço de Apoio Domiciliário no terreno; 

- Aprofundar parcerias de desenvolvimento das ações acima referenciadas e 

garantir a continuidade do serviço prestado no âmbito da loja do Espaço do Cidadão e 

Posto dos Correios. 

 

Objetivo 2: Consolidar a imagem da Associação na comunidade através da 

promoção de políticas que visem o aumento das competências sociais e 

profissionais dos Cerveirenses, através de: 

 

- Promover o desenvolvimento de ações de formação adequadas às reais 

necessidades da comunidade, pugnando por um incremento das competências 

profissionais e sociais dos cerveirenses;  

- Desenvolver projetos de formação que visem a Inclusão Social de públicos 

mais desfavorecidos;  

- Dinamizar projetos de intervenção inovadora para a região com o objetivo de 

disseminar a adoção de uma mudança comportamental sobre Igualdade de Género, 

permitindo uma maior igualdade de oportunidades para ambos os sexos, nos 

diferentes contextos do quotidiano; 

- Reforçar a comunicação com os associados;  

- Divulgar publicamente os resultados.  

 

Objetivo 3: Garantir a Sustentabilidade da Estrutura 

 

- Promoção de serviços permanentes, de apoio a grupos vulneráreis na nossa 

comunidade, subvencionados pelo Sistema de Segurança Social, criando, desta 

forma, a sustentabilidade da própria Associação, a médio/longo prazo; 

- Estudar novas oportunidades de financiamento diferenciadas; 

 

 

Objetivo 4: Aferir a Qualidade da Ação Desenvolvida 

 

- Criar um referencial de avaliação do desempenho organizacional a partilhar 
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com as entidades parceiras.  

- Promover o reforço do envolvimento dos associados nas atividades 

desenvolvidas pela Associação.  

 

III.RESUMO DAS ATIVIDADES 2022 

 

ESPAÇO SÉNIOR DE GONDARÉM 

Centro de Dia 

No início do ano de 2022, o Centro de Dia foi afetado com um surto da doença 

COVID-19, atingido mais de metade dos seus utentes e alguns colaboradores. Perante 

esta situação, foi garantido aos utentes infetados, o fornecimento de refeições, através 

da prestação domiciliária. 

Este serviço abrangeu no ano de 2022 um total de 19 utentes, oriundos das freguesias 

de Gondarém, Loivo, União de freguesias de Vila Nova de Cerveira e Lovelhe e 

Lanhelas, sendo 15 mulheres e 4 homens, com idades compreendidas entre os 55 e 

os 96 anos. A maioria dos utentes que frequentam a valência são pessoas com 

bastantes dificuldades motoras e debilidades, que procuraram a resposta social 

através de um familiar e não por iniciativa própria. 

Com o abrandar das medidas de restrição devido à Covid 19 o Centro de Dia pode 

retomar muitas das suas atividades socioculturais, sobretudo as atividades 

desenvolvidas a nível interinstitucional decorrentes das parcerias estabelecidas, que 

permitem um dinamismo maior e um convívio alargado com outros utentes e pessoas 

externas à nossa instituição. 

A finalidade da planificação de atividades no Centro de Dia consiste na ocupação do 

utente e no seu envolvimento nas atividades, para que este possa sentir prazer na sua 

realização, entusiasmando-se pela participação e consciencializando-se que pode dar 

o seu contributo no desenvolvimento das atividades propostas, desfazendo a imagem 

pré-concebida de que os idosos são inúteis e inativos. 

Foram assim, desenvolvidas com os utentes do Centro de Dia durante o ano de 2022 

as seguintes atividades: 

 

Atividades semanais 

ÁREAS DE  
INTERVENÇÃ

O 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS 
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Animação 
física 

• Aulas de ginástica 
(parceria com a câmara 
municipal); 

• Jogos tradicionais; 

• Jogos de mobilidade; 

• Caminhadas ao exterior 

• Combater o sedentarismo; 

• Melhorar o equilíbrio e coordenação 
motora; 

• Redução de Stress e Ansiedade; 

• Melhorar o funcionamento cardiovascular; 

• Fomentar o relacionamento interpessoal 
   

Animação 
cognitiva 

• Jogos de memória visual; 

• Jogos de perguntas e 
respostas; 

• Jogos de provérbios e 
adivinhas; 

• Fichas formativas de 
português e matemática 

• Aumentar a atividade cerebral; 

• Reduzir perdas de memória e velocidade 
percetiva; 

• Desenvolver as capacidades cognitivas e 
de motricidade fina 

   

Animação 
através da 
expressão 

plástica 

• Trabalhos manuais • Reforçar a autoestima; 

• Exercitar a capacidade de memória e 
atenção; 

• Manter destreza manual; 

• Estimulação da criatividade; 

• Desenvolver a motricidade fina, a 
precisão manual e a coordenação 
psico-motora; 

• Promover o convívio e a interação entre 
utentes 

   

Animação 
lúdica e 

recreativa 

• Jogos de mesa: cartas, 
dominó, bingo… 

 

• Promover a autonomia e valorização 
pessoal; 

• Preservar a cultura popular e saberes 
tradicionais; 

• Promover o convívio e a interação 
entre utentes 

 

 

Atividades pontuais 

ÁREAS DE  
INTERVENÇÃ

O 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

OBJETIVOS 

Animação 
lúdica e 

recreativa 

• Atelier de culinária; 

• Comemoração das datas 
festivas (Halloween; S. 
Martinho; Natal) 

• Assinalar o aniversário de 
cada utente 

• Promover o convívio e a interação entre 
utentes 

• Promover a autonomia e valorização 
pessoal; 

 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

Com o surto da doença COVID-19 que atingiu muitos dos utentes do Centro de Dia no 

início do ano de 2022, foi realizado o Serviço de Apoio ao Domicílio, aos utentes 

infetados que necessitavam de ficar isolados. 

Assim, este serviço abrangeu no ano de 2022 um total de 6 utentes. 
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No que respeita a esta valência, a ADSL continua num processo de divulgação deste 

serviço com a finalidade de angariação de utentes que necessitem do Serviço de 

Apoio Domiciliário. 

 

POSTO DE CORREIOS – CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS 

Com o protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira para 

dinamizar o Posto de Correios, implementado no Centro de Apoio às Empresas, na 

Zona Industrial de Cerveira, Pólo II na União de Freguesias de Campos e Vila Meã, 

com a afetação de um colaborador a tempo parcial, foram atendidos uma média de 30 

pessoas diárias. 

 

ESPAÇO CIDADÃO – CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS 

Manteve-se o protocolo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira para 

dinamizar o Espaço do Cidadão. Tendo por base os princípios de proximidade e 

descentralização, o Espaço do Cidadão fornece diversos serviços online da 

Administração Pública Central, nomeadamente, ADSE, ACT, IGAC, DGC, SEF, CGA, 

IMT, e Portal do Cidadão, podendo tratar, por exemplo, dos procedimentos para a 

renovação da carta de condução ou para o processo de reforma, entre muitos outros, 

com o apoio assistido de funcionários qualificados.  

O Espaço Cidadão, sob a coordenação da Agência para a Modernização 

Administrativa (AMA), resulta da evolução do conceito de balcão multisserviços para a 

modernização e simplificação administrativa. 

No corrente ano foram atendidos uma média de 10 pessoas diárias.  

Os serviços mais solicitados foram: 

- Realização da Chave Móvel Digital; 

- Renovação da Carta de Condução; 

- Alteração de Morada no Cartão de Cidadão; 

- Emissão do IUC; 

- Marcação de atendimento na Segurança Social. 

 

PROJETOS POISE – PORTUGAL 2020 

Candidatura nº POISE -01-3524-FSE-003123 – Tipologia de Intervenção – 

Formação Modular para Empregados e Desempregados. 
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A ADSL promoveu em parceria com a Entidade Formadora Open Space – Soluções 

Empresariais, Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD), com vista a facilitar o 

desenvolvimento de competências profissionais que se afigurem necessárias. 

Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) dinamizadas: 

 

 

- UFCD_5436 – Liderança e Motivação de Equipas (50H), com data de início a 

10/01/2022 e data de término a 07/03/2022; 

 - UFCD_9638 – Processo de Comunicação com crianças e Jovens (50H), com 

data de início a 10/01/2022 e data de término a 02/02/2022; 

 - UFCD_0757 – Folha de Cálculo – Funcionalidades Avançadas (25H), com 

data de início a 21/02/2022 e data de término a 24/02/2022; 

 - UFCD_6516 – Informática na Ótica do Utilizador- Folha de Cálculo e Intranet 

(25H), com data de início a 21/03/2022 e data de término a 13/04/2022; 

 - UFCD_5436 – Liderança e Motivação de Equipas (50H), com data de início a 

15/02/2022 e data de término a 12/04/2022; 

 - UFCD_7228 – Animação e Nutrição no Ciclo da Vida (25H), com data de 

início a 05/04/2022 e data de término a 28/04/2022; 

- UFCD_0822 – Gestão e Organização da Informação (25H), com data de início 

a 05-04-2022 e data de término a 10/05/2022; 

- UFCD_0404 – Organização Pessoal e Gestão do Tempo (25H), com data de 

início a 14-03-2022 e data de término a 06/04/2022; 

- UFCD_0778 – Folha de Cálculo (25H), com data de início a 18-04-2022 e 

data de término a 08/06/2022; 

- UFCD_0757 – Folha de Cálculo – Funcionalidades Avançadas (25H), com 

data de início a 20-06-2022 e data de término a 06/07/2022; 

- UFCD_3545 – Higiene da Pessoa Idosa no Domicílio (50H), com data de 

início a 05-04-2022 e data de término a 17/05/2022; 

- UFCD_7846 – Informática – Noções Básicas (50H), com data de início a 04-

05-2022 e data de término a 27/06/2022; 

- UFCD_5436 – Liderança e Motivação de Equipas (50H), com data de início a 

20-04-2022 e data de término a 13/06/2022; 

- UFCD_0404 – Organização Pessoal e Gestão do Tempo (25H), com data de 

início a 15-04-2022 e data de término a 19/04/2022; 

- UFCD_0822 – Gestão e Organização da Informação (25H), com data de início 

a 13-04-2022 e data de término a 04/05/2022; 
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- UFCD_9647 – Intervenção Pedagógica com Crianças e Jovens com 

Necessidades Educativas Especiais (50H), com data de início a 28-04-2022 e data de 

término a 09/06/2022; 

- UFCD_4651 – Gestão de Stress e Gestão de conflitos (25H), com data de 

início a 02-05-2022 e data de término a 24/05/2022; 

- UFCD_7209 – Trabalho em Equipa no Contexto da Prestação de Cuidados 

Pessoais e à Comunidade (25H), com data de início a 02-05-2022 e data de término a 

18/05/2022; 

- UFCD_0822 – Gestão e Organização da Informação (25H), com data de início 

a 17-05-2022 e data de término a 28/06/2022; 

- UFCD_0822 – Gestão e Organização da Informação (25H), com data de início 

a 06-07-2022 e data de término a 03/08/2022; 

- UFCD_8928 – Métodos de Relaxação Aplicados à População Idosa (25H), 

com data de início a 01-06-2022 e data de término a 20/06/2022; 

- UFCD_9927 – Gestão de Operações em Incêndios Rurais - iniciação(25H), 

com data de início a 20-06-2022 e data de término a 27/06/2022; 

- UFCD_8910 – Reabilitação Geriátrica (25H), com data de início a 11-07-2022 

e data de término a 27/07/2022; 

- UFCD_0754 – Processador de Texto (50H), com data de início a 19-07-2022 

e data de término a 25/08/2022; 

- UFCD_10746 – Segurança e Saúde no Trabalho – situações 

epidémicas/pandémicas (25H), com data de início a 16-08-2022 e data de término a 

06/09/2022. 
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IV. PLANO DE ATIVIDADES 

O Plano de Atividades para 2023 reflete um conjunto de ações com o objetivo de 

melhorar as várias respostas disponibilizadas, nomeadamente: 

ESPAÇO SÉNIOR DE GONDARÉM 

Centro de Dia 

Com o abrandar das medidas de restrição à Covid 19 pretende-se manter as 

atividades propostas no plano de atividades, e desenvolver as atividades 

interinstitucionais de forma a promover um envelhecimento bem-sucedido e ativo, 

tendo sempre em consideração a individualidade de cada utente, os seus gostos e 

expectativas. 

Linhas gerais a desenvolver nesta resposta social: 

• Implementação de estratégias de divulgação no sentido de aumentar o número 

de idosos inscritos; 

• Continuar a promover, junto dos potenciais utentes e familiares a qualidade dos 

nossos serviços; 

• Manter o bom funcionamento do serviço; 

• Aumentar as parcerias de cooperação; 

• Atualização dos nossos meios de comunicação interativos, nomeadamente site 

e facebook, para a melhor divulgação dos nossos serviços e das atividades 

dinamizadas; 

• Promover a sensibilização interna e externa para a redução de custos, em 

diversas rubricas, nomeadamente, eletricidade, água, combustíveis e outros 

bens e serviços. 

 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Linhas gerais a desenvolver nesta resposta social: 

• Implementação de estratégias de divulgação, de forma a garantir um número 

mínimo de utentes inscritos para iniciar a resposta; 

• Garantir um bom funcionamento do serviço. 

• Manter a atualização periódica dos nossos meios de comunicação interativos, 

nomeadamente site e facebook, para a melhor divulgação dos nossos serviços 
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e das nossas atividades; 

 

POSTO DE CORREIOS – CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS 

Manter e cumprir o protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira para garantir o bom funcionamento e atendimento do Posto de Correios. 

 

ESPAÇO CIDADÃO – CENTRO DE APOIO ÀS EMPRESAS 

Manter e cumprir o protocolo estabelecido com a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira para garantir o bom atendimento do Espaço do Cidadão. 
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Planificação das Atividades -2023- ADSL 
 

Projeto Ações Cronograma Objetivos Metas Destinatários Indicadores 

Espaço Sénior de 
Gondarém 

Centro de Dia 

Fornecimento de refeições; 
Atividades de convívio, 
animação, ocupação e 

preparação física; 
Reforço para o jantar 

Higiene pessoal 
Transporte diário para a 

frequência do Espaço Sénior 
e acompanhamento a 

consultas 
Tratamento de roupa 

Janeiro a 
dezembro 

2023 

Reduzir situações de isolamento e 
evitar que o envelhecimento, a 
doença, a deficiência ou outros 

motivos privem o idoso, o doente ou a 
pessoa com deficiência de viver a sua 

vida quotidiana com qualidade, 
dignidade e segurança; incentivar a 

independência e a autonomia do 
utente, o convívio e a sua participação 

ativa 

Aumentar/ 
melhorar a 

qualidade da 
resposta a 25 

idosos 

Pessoas de ambos 
os sexos na 
situação de 

reforma, pré-
reforma ou 

pensionista, ou 
que a sua situação 

familiar, 
socioeconómica, 
de saúde ou de 

isolamento 
justifique o apoio 

deste serviço. 

Nº de utentes que 
integram o Centro de 
Dia do Espaço Sénior 

de Gondarém 

Espaço Sénior de 
Gondarém 

Serviço de Apoio 
Domiciliário 

 
Fornecimento e apoio nas 

refeições; 
Higiene pessoal; 

Tratamento de roupas; 
Higiene habitacional; 

Atividades de animação; 
Transporte/acompanhamento 

a consultas 
  

Janeiro a 
dezembro 

2023 

Reduzir situações de isolamento e 
evitar que o envelhecimento, a 
doença, a deficiência ou outros 

motivos privem o idoso, o doente ou a 
pessoa com deficiência de viver a sua 

vida quotidiana com qualidade, 
dignidade e segurança; incentivar a 

independência e a autonomia do 
utente, o convívio e a sua participação 

ativa 

Aumentar/ 
melhorar a 

qualidade da 
resposta a 35 

idosos 

Pessoas de ambos 
os sexos na 
situação de 

reforma, pré-
reforma ou 

pensionista, ou 
que a sua situação 

familiar, 
socioeconómica, 
de saúde ou de 

isolamento 
justifique o apoio 

deste serviço. 

Nº de utentes que 
integram o Serviço de 
Apoio Domiciliário do 

Espaço Sénior de 
Gondarém 

Pareceria Pingo 
Doce - ADSL  

Gestão/Distribuição dos 
Donativos do Pingo Doce 

Janeiro a 
dezembro 

2023 

No âmbito da parceria estabelecida 
com o Pingo Doce, a ADSL assume 
desde meados de 2019, a recolha, 
utilização própria e distribuição dos 
donativos pelas restantes IPSS do 
concelho de Vila Nova de Cerveira 

Garantir a 
distribuição diária 

dos bens 
alimentares 

cedidos  
aos utentes das 

IPSS do 
Concelho 

Utentes das várias 
IPSS do Concelho 

N.º de guias de 
transporte emitidas 
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Protocolo de 
Parceira - 
Espaço do 
Cidadão  

Parceria entre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 

Cerveira e a ADSL no âmbito 
do funcionamento do ponto 
de atendimento - Espaço do 

Cidadão (afetação de um 
colaborador a tempo parcial) 

Janeiro a 
dezembro 

2023 

Descentralizar os serviços, criando 
serviços de proximidade: Espaço do 

Cidadão no Centro de Apoio às 
Empresas - Zona Industrial de 

Cerveira - Polo II 

Ponto de 
atendimento - 

Espaço do 
Cidadão no CAE 
serve para haver 
uma proximidade 

dos serviços 
juntos das 

populações 
periféricas. 

Atendimentos 
Efetuados 

Nº de Atendimentos  

Protocolo de 
Parceira - 
Posto de 
Correios 

Parceria entre a Câmara 
Municipal de Vila Nova de 
Cerveira e a ADSL no âmbito 
do funcionamento do ponto 
de atendimento – Posto do 
Correio (afetação de um 
colaborador a tempo parcial) 

Janeiro a 
dezembro 

2023 

Descentralizar os serviços, criando 
serviços de proximidade:  Posto de 

Correios no Centro de Apoio às 
Empresas - Zona Industrial de 

Cerveira - Polo II 

Este posto de 
correios no CAE 
serve para haver 
uma proximidade 

dos serviços 
juntos das 

populações 
periféricas 

Atendimentos 
Efetuados 

Nº de Atendimentos  
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V. PLANO ORÇAMENTAL 2023 

CONTAS RUBRICAS TOTAL 

61         Custo da Mercadoria Vendida e Consumida                           15 201,77 €  

          Donativo Pingo Doce                 9 204,00 €    

          Compras Espaço Sénior                 5 997,77 €    

62         Fornecimentos e Serviços Externos                           13 013,90 €  

62 2       Serviços Especializados     

62 2 1     Trabalhos Especializados                 1 610,00 €    

62 2 4     Honorários                 3 036,90 €    

62 2 6 1   Reparações de Outros Bens                     200,00 €    

62 2 6 2   Viaturas                     520,00 €    

62 3       Materiais     

62 3 1     Ferramentas e Utensílios                       50,00 €    

62 3 3     Material de Escritório                     250,00 €    

62 4       Energias e Fluidos     

62 4 1     Eletricidade                 2 300,00 €    

62 4 2     Fluidos                 2 500,00 €    

62 4 8     Outros Fluidos - Gás                     890,00 €    

62 6       Serviços Diversos     

62 6 2     Comunicação                     909,00 €    

62 6 3     Seguros                     328,00 €    

62 6 5     Contencioso e Notariado     

62 6 7     Produtos de Limpeza                     320,00 €    

62 6 8     Outros Fornecimentos e Serviços                     100,00 €    

63         Custos com Pessoal                           62 490,54 €  

63 2 1     Remunerações do Pessoal               47 320,00 €    

63 2 2     Bolsas     

63 2 2 4   Subsídio Alimentação                 4 099,48 €    

63 5       Encargos com Pessoal               10 552,36 €    

63 6       Seg. Acidentes de Trabalho                     518,70 €    

63 8 9     Fundo de Compensação                             -   €    

          TOTAL CUSTOS                         90 706,21 €  

CONTAS RUBRICAS TOTAL 

71         Vendas - Pingo Doce                 9 204,00 €                            9 204,00 €  

72         Prestação e Serviços                           28 818,00 €  

72 5       Quotas                       18,00 €    

72 9 3     Centro Dia               28 800,00 €    

72 9 4     Outros Serviços Prestados                             -   €    

75         Subsídios à Exploração                           49 640,00 €  

75 1       Subsídios     

75 1 1     Subsídio do Estado               15 000,00 €    

75 1 2     ISS - acordo Cooperação                32 640,00 €    

75 1 3     Programa Adaptar Social +     

                

75 2       Donativos                 2 000,00 €    

78         Outros rendimentos  e ganhos                    362,00 €                               362,00 €  

          TOTAL PROVEITOS                  88 024,00 €  

          

      SALDO -            2 682,21 €  

 


