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Plano de Atividades 2019 
 

Direção 

 

A ANEME, ao longo de 2019, procurará continuar a desenvolver todo um conjunto de 

atividades ligadas ao apoio direto aos associados através da prestação de serviços nas 

áreas jurídico-laboral, técnica, fiscal, ambiente, feiras e internacionalização. 

Como forma de melhor enquadrar esse serviço aos associados, continuaremos a 

desenvolver todo um conjunto de novos projetos no âmbito do SIAC Qualificação, nas 

áreas da Digitalização, Economia 4.0, Economia Circular, Internacionalização e Ambiente. 

Tentaremos também do ponto de vista estratégico apostar, fortemente, na procura de 

novas formas de dar sustentabilidade às necessidades do setor em termos de 

trabalhadores qualificados. 

Um elemento nuclear para essa estratégia será o apoio ao CENFIM – entidade nuclear 

para a qualificação dos trabalhadores do setor. 

Em simultâneo, continuaremos a desenvolver as atividades do GIP – Gabinete de 

Inserção Profissional, bem como da Plataforma Trabalhando, projeto desenvolvido em 

conjunto com o Banco Santander. 

Ainda no âmbito da formação profissional, e como forma de dar resposta às necessidades 

das empresas instaladas nos países de língua portuguesa, em especial em Moçambique 

e São Tomé e Príncipe, continuaremos a apoiar o Centro de Formação da 

Metalomecânica de Maputo e o Centro de Formação de Budo-Budo, em São Tomé. 

Também como forma de responder às necessidades de formação das empresas em áreas 

para onde o CENFIM não está diretamente vocacionado, iremos desenvolver todo um 

conjunto de ações de formação e sensibilização nas áreas jurídico-laboral, financeira, 

económica, fiscal e ambiental. 

No plano internacional daremos um especial ênfase à nossa participação na CEEMET, 

bem como na CE-CPLP, onde recentemente assumimos um conjunto alargado de 

funções. Assim, seremos Vice-Presidentes da Assembleia Geral, Vice-Presidente da 

Comissão Executiva e representantes de Portugal na Comissão Instaladora do Conselho 

Económico Social da CPLP. 

Procuraremos, assim enquadrar a nossa representação institucional internacional 

também como instrumental relativamente ao apoio direto às empresas associadas em 

especial e ao universo das empresas do setor, em geral. 

Para que tudo isto tenha sustentabilidade procuraremos dinamizar não só a participação 

dos empresários na vida associativa, mas também trazer para o seio da ANEME um 

número crescente de empresas pois só assim teremos uma Associação forte e 

representativa. 
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1. Participações Associativas 
 
Durante o ano 2019 a ANEME manterá a sua participação nos órgãos sociais das 

seguintes instituições: 

 AFTEM (Associação para a Formação Tecnológica de Engenharia Mecânica e 

Materiais) – assume a Presidência. 

 APCER (Associação Portuguesa de Certificação) – assume o cargo de Vogal do 

Conselho Fiscal. 

 CATIM (Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica) – é membro do 

Conselho Geral deste Centro Tecnológico. 

 CEDINTEC (Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos) – integra o 

Conselho Fiscal do CEDINTEC. 

 CENFIM (Centro de Formação Profissional da Indústria Metalúrgica e 

Metalomecânica) – é outorgante do Protocolo que instituiu o CENFIM, sendo membro 

do seu Conselho de Administração, Comissão de Fiscalização e Conselho Técnico-

Pedagógico. 

 CIP (Confederação Empresarial de Portugal) – integra a Direção e o Conselho Geral 

da CIP. 

 FENAME (Federação Nacional do Metal) – detém a Presidência da FENAME. 

 IATT (Instituto de Apoio Técnico e Tecnológico) – entidade fundadora, assumindo a 

Presidência. 

 IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional) – por via da CIP, tem um 

representante no Conselho de Administração. 

 WEEEcycle - Associação de Produtores de EEE (Entidade Gestora de Resíduos EEE) 

– é membro do Conselho Consultivo. 

De referir que a ANEME é membro fundador da ASSOCIAÇÃO POOL NET, da 

PRODUTECH e da CERTIF (Associação para a Certificação). 

A ANEME manterá ainda a representação das empresas portuguesas do setor 

metalúrgico e eletromecânico nas seguintes organizações internacionais: 

 CE-CPLP - Confederação Empresarial da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa, Vice Presidente da Comissão Executiva; Vice-Presidente da Assembleia 

Geral e integra em representação de Portugal a Comissão Instaladora do Conselho 

Económico Social da CPLP. 

 CEEMET - European Tech & Industry Employers. 
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2. Projetos 
 

Em 2019, a ANEME prevê desenvolver os seguintes projetos apoiados no quadro do 

Portugal 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização: 

 

PROJETO CONJUNTO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS METALÚRGICAS 
ELETROMECÂNICAS - 2019/2020 (SISTEMA INCENTIVOS INTERNACIONALIZAÇÃO) 

 
Encontra-se em preparação uma nova candidatura de um projeto conjunto de 

internacionalização, para o período de 2019 e 2020. 

Tal como projetos similares anteriores tem como objetivo consolidar alguns dos mercados 

onde já existe a nossa participação e realizar a prospeção de novos mercados alternativos 

e apelativos para as empresas do setor metalúrgico e eletromecânico, permitindo assim o 

alargamento da sua base e capacidade exportadora. 

Enquadra ainda a participação e / ou visitas empresariais a feiras e certames estratégicos 

para o setor, incluindo a área da subcontratação industrial, promovendo a oferta nacional 

e aumentando a capacidade exportadora do setor. 

 

PROJETO FORMAÇÃO AÇÃO PARA PME 2017/2019 (PROJETOS CONJUNTOS - 

FORMAÇÃO-ACÃO) 

O projeto teve início em 2017 e inicialmente estava programado para ser concluído no 

final de 2018, mas, tendo em vista a possibilidade de um maior grau de realização do 

mesmo, foi alterada a sua conclusão para Maio de 2019. 

Este projeto tem permitido promover a qualificação das empresas do setor metalúrgico e 

eletromecânico, através do fortalecimento das competências dos empresários e seus 

colaboradores, apoiando as empresas nos seus processos de mudança e inovação, nas 

áreas da Organização e Gestão. A intervenção assenta numa metodologia de formação-

ação, alternando momentos de formação e de consultadoria em contexto organizacional. 

Embora o Plano de Intervenção esteja previamente definido, fixando um padrão para a 

duração das intervenções de formação e consultadoria, as ações a implementar têm sido 

adequadas aos problemas e oportunidades identificadas no diagnóstico individual de cada 

PME. 

O projeto está a apoiar 26 PME, na área temática Organização e Gestão. 

 

EXPORÁFRICA - 2017/2019 (SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - 

INTERNACIONALIZAÇÃO) 

O projeto Expor África - Exploring New African Markets, que se iniciou em 2017, será 

concluído no final de Março do corrente ano. Este prolongamento do projeto que 

inicialmente estava programado para terminar no final de 2018, teve a ver com a 

necessidade de realizar a missão inversa do Gana que, por dificuldades de obtenção de 

vistos e de conciliação de agendas, não foi possível realizar na data prevista. 
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Este projeto, como já foi referido no relatório anterior, inscreve-se na estratégia de 

internacionalização definida pela ANEME para as empresas do setor metalúrgico e 

eletromecânico, assente na diversificação de mercados de exportação, apostando em 

novas geografias com potencial de crescimento económico e estabilidade social e política. 

Em termos gerais o projeto visa reforçar a capacitação empresarial para a 

internacionalização, com vista a promover o aumento das exportações e a visibilidade 

internacional dos produtos metalúrgicos e eletromecânicos portugueses na Argélia e 

Gana, sendo os seus objetivos estratégicos os seguintes: 

1) Aumentar o conhecimento das PME do setor metalúrgico e eletromecânico, sobre os 

mercados da Argélia e do Gana - modos de funcionar, cultura de negócios, oportunidades 

e necessidades destes mercados; 

2) Promover a capacitação de um conjunto significativo de empresas no sentido de facilitar 

abordagens eficazes, sustentadas e fundamentadas, aos canais de distribuição destes 

países; 

3) Realizar a prospeção e o engagement para este setor e fortalecer as relações 
institucionais entre os países, como forma de encurtar o caminho de atuação comercial 
das empresas portuguesas. 
 
No corrente ano será concluído o projeto com a realização em março da missão inversa 
em Portugal, com representantes institucionais e opinion makers, do mercado do Gana. 
 
 
VALOR METAL - 2018/2019 (SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - QUALIFICAÇÃO) 

 
O projeto VALOR METAL, iniciado em 2018, pretende gerar condições para o 

desenvolvimento das PME do setor nos novos paradigmas de inovação e competitividade, 

dotando-as de conhecimento, informação e ferramentas para acelerar a transição para 

Economia Digital e Economia Circular. 

Pretende-se que as iniciativas que integram este projeto atuem como indutoras de novas 

formas de gestão e organização empresarial, nos processos de produção industrial, ao 

longo de toda a cadeia de valor e nos próprios produtos, incorporando a digitalização, a 

circularidade, a ecoeficiência e a inovação como fatores críticos de competitividade no 

mercado global. 

Das várias áreas de intervenção, estão previstas realizar durante 2019 as seguintes 

atividades:  

- Economia circular: 

1. Capacitação para a economia circular  

2. Plataforma marketplace valor metal  

- Ecoeficiência – SIMCA Versão 2 (V2) - Sistema de Monitorização dos Custos 

Ambientais: 

1. Ações de sensibilização, informação e demonstração da plataforma SIMCA  

2. Desenvolvimento da plataforma SIMCA V2  

3. Introdução do Módulo de análise de dados na plataforma  
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- Indústria 4.0 – Digitalização: 

1. Avaliação do estado de maturidade atual da indústria no que toca à indústria 4.0 

(Conclusão) 

2. Identificação dos principais desafios do setor metalúrgico e eletromecânico na 

indústria 4.0  

3. Recomendações e plano de ação na transição para a digitalização do sector 

- Informação empresarial: 

1. Produção de meios de informação (boletim, barómetro) 

2. Anuário/Diretório da Metalurgia e Eletromecânica 2019 

3. Ações de sensibilização (literacia financeira, gestão de projetos, fiscalidade, 

incentivos ao investimento, proteção e segurança da informação etc.)  

GIP - GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 
 

No âmbito da candidatura aprovada pelo IEFP para 2019/2021, através do Departamento 
Jurídico, irão prosseguir as atividades do Gabinete de Inserção Profissional. 
 
Outros Projetos 
 
Está em análise a perspetiva de candidatura a um novo projeto enquadrado no SIAC 
Internacionalização, até ao final do primeiro semestre do corrente ano, aguardando-se a 
abertura de um novo concurso. 
 
De referir que provavelmente até ao final do ano se irá igualmente preparar um novo 
projeto na área do SIAC Qualificação, dando continuidade a algumas das atividades 
iniciadas com o Valor Metal e enquadrando outras ações que promovam a inovação e 
competitividade no setor. 
 
 
3. Seminários/Workshops 
 
Em 2019 serão organizados seminários, sessões de esclarecimento e de sensibilização, 

que irão decorrer em Lisboa e noutras zonas geográficas onde a ANEME tem empresas 

associadas (Centro, Norte e Alentejo), em função das necessidades dos associados, 

decorrentes de alterações legislativas e enquadrados nos vários projetos em 

desenvolvimento, estando prevista, nomeadamente, a realização das seguintes ações: 

Área Técnica: 

Ações de sensibilização nas áreas da segurança e saúde no trabalho, ambiente, 

qualidade e I&D, em linha com as necessidades das empresas, nomeadamente: 

 Segurança e saúde no trabalho  

 Ambiente 

 Qualidade (Marcação CE EN 1090 - Estruturas Metálicas, Certificação NP EN ISO 

3834) 

 Primeiros socorros 

 Passaporte de segurança  
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Área Jurídica e Laboral: 

Realização de seminários/sessões de esclarecimento decorrentes da publicação de 

legislação ou de interesse manifestadas pelos associados, estando prevista a realização 

das seguintes ações: 

 

 Literacia financeira 

 Proteção de dados pessoais 

 A segurança da informação 

 Legislação laboral 

 

Área Económica e Fiscal: 

Realização de seminários/sessões de esclarecimento nomeadamente sobre as principais 

alterações legislativas em matéria económica, fiscal e financeira, estando previstos os 

seguintes seminários: 

 

 Orçamento de Estado para 2019 

 Encerramento de contas na perspetiva fiscal - Mod. 22 IRC 

 Atualização fiscal - IVA/IRC 

 Atualização fiscal - Benefícios fiscais 

 

Programa de Capacitação – “Finanças para a Exportação e Internacionalização”: 

 Preparação e financiamento da internacionalização 

 Métodos de pagamento e operações documentárias no comércio internacional  

 Lidar com o risco da Internacionalização 

 

Outros Eventos 

 

Para além das ações enquadradas nas áreas acima referidas, estão ainda previstos 

outros eventos, alguns sobre a forma webinars, enquadrados nos projetos a desenvolver 

durante 2019, e salientando-se os seguintes: 

 

 Uma conferência sobre a temática dos negócios com o Gana e possibilidades de 

cooperação bilateral, a realizar em março, no âmbito da missão inversa do Gana 

incluída no nosso projeto ExporÁfrica; 

 Debates de partilha do conhecimento, reflexão e discussão sobre temas cruciais 

da Economia Circular (2); 

 Ações de sensibilização, informação e demonstração da plataforma SIMCA; 

 Workshops com especialistas nas tecnologias da Indústria 4.0 com impacto no 

setor. 
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4. Contratação Coletiva 

A ANEME, através do seu Departamento Jurídico, procederá à elaboração de propostas 

para a revisão dos contratos coletivos do sector no âmbito da FENAME e integrará a 

Comissão Negociadora Patronal. 

 

 

5. Representação Nacional e Internacional 

 

A nível nacional 

A ANEME manterá os contatos regulares e institucionais com o IAPMEI, AICEP, IEFP, 

CEDINTEC, ISQ, CATIM, CERTIF, APCER, BUREAU VERITAS, AFTEM, CENFIM e com 

outras entidades públicas e privadas de referência no âmbito da representação e apoio 

ao setor. 

No âmbito da CIP a ANEME manterá a sua participação nos grupos de trabalho: 

 Grupo de trabalho sobre comércio internacional, através do Departamento dos 

Assuntos Económicos e Financeiros. 

 Observatório das relações coletivas de trabalho, através do Departamento 

Jurídico. 

Acompanhará ainda ao nível do Departamento Técnico: 

 As diversas matérias abordadas no âmbito das Comissões Técnicas de 

Normalização Sectorial, dentro do Sistema Português da Qualidade; 

 Provas de aptidão final, integrando júris em articulação com o CENFIM e outras 

entidades formadoras. 

 
A nível internacional 

Participará em grupos de trabalho e Assembleias Gerais do Organismo Europeu onde 

está filiada, designadamente: CEEMET - European Tech & Industry Employers. 

Através do Departamento Jurídico, a ANEME participará nos grupos de trabalho EU e IER 

da CEEMET, mantendo a colaboração com esta confederação em matéria de informação 

laboral e social. 

Acompanhará ainda as reuniões no âmbito do Diálogo Social Setorial para o setor 

metalúrgico e eletromecânico entre os parceiros sociais europeus do setor – European 

Tech & Industry Employers (CEEMET) e IndustriAll European Trade Union com o 

patrocínio da Comissão Europeia. 

Através do Departamento Técnico, a ANEME acompanha as matérias do grupo de 

trabalho “"Health & Safety" da CEEMET. 

No âmbito do Departamento dos Assuntos Económicos e Financeiros, a ANEME 

colaborará com o grupo de trabalho económico/estatístico da CEEMET. 

https://en.wikipedia.org/wiki/IndustriAll_European_Trade_Union
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Participará ainda nas reuniões e Assembleias Gerais da CE-CPLP - Confederação 

Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 

 

6. Missões e Feiras 

 

6.1. Missões no Estrangeiro 

 
No âmbito do Projeto Conjunto de Internacionalização 2019/2020 - enquadrado no âmbito 

do Portugal 2020 - Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, em 

preparação estão previstas, as seguintes missões empresariais: 

Argélia - 1º Semestre 

Gana - 2º semestre 

 

 

6.2. Feiras Internacionais 

A nível de organização de stands coletivos em feiras internacionais, no ano de 2019, 

enquadrados no projeto de internacionalização, que está em preparação, é nosso objetivo 

participar nos seguintes certames: 

MIDEST Lyon – março 5 a 8 

SUBCONTRATACION BILBAO – junho 4 a 6 

METALMADRID – novembro 27 e 28 

 

Estamos ainda a prever a realização das seguintes visitas empresariais de prospeção: 

 

MIDEST Lyon – março 5 a 8 

HANNOVER MESSE – abril 1 a 5 

METALLOOBRABOTKA Rússia – maio 27 a 31 

SUBCONTRATACION BILBAO – junho 4 a 6 

EUROBLECH Alemanha – outubro 23 a 26 

BATIMAT Paris – novembro 4 a 8  

ELMIA SUBCONTRACTOR Suécia – novembro 12 a 15 

METALMADRID – novembro 27 e 28 

 
 
6.3. Feiras Nacionais 
 
A nível de representação em feiras nacionais, no ano de 2019, participaremos com um 

stand associativo nos seguintes certames: 

 

 TEKTÓNICA - Feira Internacional de Construção e Obras Públicas - FIL, Parque das 

Nações, Lisboa - 8 a 11 de maio 

 

 MOLDPLÁS - Feira de Máquinas, Equipamentos, Matérias-Primas e Tecnologia 

para Moldes e Plásticos - Exposalão, Batalha - 6 a 9 de novembro. 



 

 9 

7. Ações de Divulgação, Informação e Apoio às Empresas do Setor 

No plano da divulgação de legislação e informação relevante para os associados, a 

ANEME manterá as publicações informativas periódicas referidas no ponto 8. 

A ANEME prestará ainda informação e apoio aos associados nas áreas jurídica, laboral, 

económico-fiscal, normalização, certificação, segurança, qualidade, ambiente e 

regulamentação industrial, nacional e europeia de carácter técnico, comercial, acesso aos 

mercados e apoios ao investimento e financiamento. 

Será dada continuidade ao trabalho sistemático de prospeção e divulgação de 

oportunidades de negócio e concursos internacionais relevantes para o setor. 

Continuará a apoiar e acompanhar os processos de constituição e revalidação de alvarás 

e títulos de registo e as ações de licenciamento industrial/ambiental, das empresas 

associadas. 

Através do portal da ANEME (www.aneme.pt), continuará a ser disponibilizado todo um 

conjunto de informações e conteúdos relevantes para as empresas associadas, bem 

como a promoção do setor em termos internacionais. 

No portal ANEME continuará o acesso à nova plataforma SIMCA - Sistema de 

Monitorização dos Custos Ambientais. 

Será criado um site do projeto valor Metal, com todas as atividades desenvolvidas no 

projeto, destacando-se as temáticas da economia circular e indústria 4.0. 

Através do Portal do Emprego (www.aneme.trabalhando.pt) continuará a ser oferecido um 

serviço às empresas do setor que visa agilizar os processos de recrutamento de recursos 

humanos qualificados e especializados. 

De salientar que o apoio prestado pela ANEME às empresas associadas nesta área é 

articulado com o GIP - Gabinete de Inserção Profissional, criado na ANEME em 2015 

através de protocolo celebrado com o IEFP, que constitui mais uma ferramenta a utilizar 

nos processos de recrutamento de trabalhadores. 

 

8. Publicações e Material de Promoção do Setor 

Em 2019, a ANEME manterá a edição mensal do Boletim “Informa” e do “Barómetro do 

Setor”, a divulgação de informações temáticas de caráter económico, jurídico, técnico e 

comercial e ainda a difusão através do portal da ANEME de newsletters informativas 

eletrónicas. 

Será editado o Anuário/ Diretório da Metalurgia e Eletromecânica - 2019. 

 

Lisboa, 25 de janeiro de 2019 

 

        A DIREÇÃO 



ORÇAMENTO

2019



RUBRICAS TOTAL

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS 

QUOTAS 310 000,00

JÓIAS 1 000,00

TOTAL RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS 311 000,00

OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 133 000,00

SEMINÁRIOS, CURSOS E OUTRAS A.F. 20 000,00

SUBSÍDIOS 392 861,25

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 107 000,00

OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 382 932,58

OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS 5 000,00

TOTAL DOS OUTROS RENDIMENT. OPERACIONAIS 1 040 793,83

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1 351 793,83

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS

ANO 2019



TOTAL

RUBRICAS GASTOS

1.1 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 570 576,67

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 000,00

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 2 500,00

HONORÁRIOS 1 000,00

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 12 000,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS 11 000,00

FERRAMENTAS E UTENS. DESGASTE RÁPIDO 1 000,00

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00

MATERIAL ESCRITÓRIO 5 000,00

ELECTRICIDADE 500,00

COMBUSTÍVEIS 2 500,00

ÁGUA 700,00

DESLOCAÇÕES E ESTADAS 123 375,00

TRANSPORTE MATERIAIS EXPOSIÇÃO 9 600,00

RENDAS E ALUGUERES 92 094,70

COMUNICAÇÃO 17 000,00

SEGUROS 9 000,00

CONTENCIOSO E NOTARIADO 500,00

DESPESAS REPRESENTAÇÃO 5 645,72

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 9 200,00

OUTROS SERVIÇOS 4 000,00

TOTAL FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS 878 692,09

1.2 GASTOS  COM PESSOAL 

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 240 494,01

SUB. FÉRIAS/NATAL 43 529,68

SUB. ALIMENTAÇÃO 19 505,41

AJUDAS DE CUSTO 8 065,35

SUBS.COMP. DESLOCAÇÃO 5 850,00

ENC. SEG.SOCIAL 67 636,54

SEGUROS AC. TRABALHO 2 100,00

OUTROS GASTOS COM PESSOAL 6 600,00

TOTAL GASTOS COM PESSOAL 393 780,99

1.3 OUTROS GASTOS E PERDAS

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÕES 11 000,00

QUOTAS ASSOCIATIVAS 45 300,00

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 20 000,00

    - JUROS SUPORTADOS 20 000,00

    - OUTROS 0,00

OUTROS GASTOS E PERDAS 2 000,00

TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS 78 300,00

TOTAL GASTOS E PERDAS 1 350 773,08

ORÇAMENTO DE GASTOS

ANO 2019



GASTOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 878 692,09

GASTOS COM PESSOAL 393 780,99

OUTROS GASTOS E PERDAS 78 300,00

TOTAL DOS GASTOS E PERDAS 1 350 773,08

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS 311 000,00

OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS 647 932,58

SUBSÍDIOS 392 861,25

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1 351 793,83

SALDO ORÇAMENTAL 1 020,75

Nota: Estão incluidos no Orçamento da ANEME Projectos nas seguintes áreas :

SIAC Qualificação

SIAC Internacionalização

Formação-Acção

SI - Internacionalização PME (está a ser preparada a candidatura)

ORÇAMENTO 2019
(RESUMO CONSOLIDADO)




