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PLANO DE ATIVIDADES 2020 
 

Direção 

 

A ANEME manterá em 2020 todo um conjunto alargado de serviços de apoio aos 

associados, relativamente a todas as áreas importantes para a atividade empresarial 

como sejam: área jurídico-laboral, técnica, fiscal, formação profissional, ambiente e apoio 

à internacionalização das empresas. 

Assim, na área jurídico-laboral, para além do apoio direto aos associados, continuaremos 

a realizar todo um conjunto de seminários sobre questões laborais, a elaborar as 

propostas negociais através da FENAME e a integrar a comissão negociadora que 

procede à revisão do contrato coletivo do sector. 

No domínio fiscal, para além do apoio aos associados, continuaremos a realizar 

seminários sobre o Orçamento de Estado e outras matérias fiscais. 

Em matéria de formação profissional, por via do CENFIM, continuaremos a procurar dar 

de uma forma estruturada e sistematizada, sustentabilidade na resposta às necessidades 

do sector em termos de recursos humanos. 

Ainda nesta área, continuaremos a apoiar e a participar direta e empenhadamente nos 

projetos do Centro de Formação Profissional de Metalomecânica de Maputo 

(Moçambique) e no Centro de Budo-Budo (São Tomé e Príncipe). 

O projeto de Moçambique, que já ultrapassou os vinte anos de existência, resultou de um 

trabalho desenvolvido, ao longo de vários anos, pela ANEME e pela AIMO – Associação 

Industrial de Moçambique, que tece como contributo o acordo entre Estados para a 

realização do projeto. 

A estas duas associações se deve a existência do projeto e o seu desenvolvimento, sem 

que se deva esquecer todo o outro conjunto de parceiros na Comissão de 

Acompanhamento e respetivas entidades técnicas. 

O projeto de Budo-Budo teve como base uma proposta da ANEME, no sentido de replicar, 

em São Tomé e Príncipe, o desenho e a estratégia do projeto de Moçambique. 
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Estes dois projetos são os únicos de cooperação tripartida (Estados, associações 

empresariais e sindicatos). 

Realçamos ainda o projeto Formação-ação iniciado pela ANEME no final do ano 2019. 

De salientar que a ANEME continuará a desenvolver as atividades do GIP – Gabinete de 

Inserção Profissional, tendo sido celebrado com o Estado, em 2019, um novo contrato 

com a duração de três anos. 

O Portal do Emprego continuará a estar ao serviço dos associados, projeto desenvolvido, 

no âmbito da Plataforma Trabalhando, em conjunto com o Banco Santander. 

Abordando agora outras áreas de atividade, em 2020 a ANEME irá desenvolver todo um 

conjunto de projetos, nas áreas de digitalização (Indústria 4.0), economia circular, 

eficiência ambiental e internacionalização. 

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

a Diretora Geral da Associação, sido nomeada co-chair do Plenário do Diálogo Social do 

sector em representação desta organização europeia de empregadores.  

Na CE-CPLP, continuaremos a assumir as funções de Vice-Presidente da Comissão 

Executiva, Vice-Presidente da Assembleia Geral e representantes de Portugal na 

Comissão Instaladora do Conselho Económico-Social da CPLP. 

Considerando que em 2020 a ANEME celebra 60 anos de existência, iremos desenvolver 

todo um conjunto de eventos para assinalar esta data. 

Por último, continuaremos a envidar todos os esforços para trazer mais empresas para 

junto da ANEME e por prestar mais e melhores serviços aos associados. 

 

1. Participações associativas 

 

Durante o ano 2020 a ANEME manterá a sua participação nos órgãos sociais das 

seguintes instituições: 

 AFTEM (Associação para a Formação Tecnológica de Engenharia Mecânica e 

Materiais) - membro da Direção; 
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 APCER (Associação Portuguesa de Certificação) - Vogal do Conselho Fiscal; 

 CEDINTEC (Centro para o Desenvolvimento e Inovação Tecnológicos) - Presidente 

do Conselho Fiscal; 

 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) - membro da Direção e Vice- Presidente 

do Conselho Geral; 

 FENAME (Federação Nacional do Metal) - Presidência da FENAME; 

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

Presidência; 

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

- membro do Conselho Consultivo. 

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

PRODUTECH, da CERTIF (Associação para a Certificação), do CATIM (Centro de Apoio 

Tecnológico à Indústria Metalomecânica) e do CBE (Centro da Biomassa para a Energia). 

A ANEME manterá ainda a representação das empresas portuguesas do sector 

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 2020 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 - 2019/2021 (SISTEMA INCENTIVOS INTERNACIONALIZAÇÃO) 

 

O projeto conjunto de internacionalização, para o período de 2019 a 2021, iniciou-se em 

março de 2019 e será concluído em fevereiro de 2021, visando incrementar a 

internacionalização do sector e reforçar a capacitação empresarial das suas PME para a 

internacionalização, através da prospeção de novos mercados emergentes, alternativos e 

apelativos para as empresas do sector e da consolidação dos mercados europeus, com a 

participação em feiras e certames estratégicos para o sector, incluindo as feiras de 

subcontratação e tecnologia industrial. 

Desta forma o projeto tem assim duas grandes vertentes estratégicas: 

1 Prospeção de novos mercados alternativos com oportunidades para o sector, alargando 

a sua base e capacidade exportadora: missões empresariais à Argélia, Gana e Guiné 

Equatorial. 

2. Consolidação dos mercados europeus através da presença em feiras e certames 

estratégicos para o sector, em termos de subcontratação e de tecnologia industrial, 

promovendo a oferta nacional e aumentando a capacidade exportadora do sector no 

espaço europeu: MIDEST Paris/ Lyon, METALMADRID, BIEMH Bilbau, ELMIA SUBCONTRACTOR, 

MSV BRNO, EUROBLECH e METALLOOBRABOTKA 

 

PROJETO FORMAÇÃO AÇÃO PARA PME 2019/2021 (PROJETOS CONJUNTOS - 

FORMAÇÃO-ACÃO) 

 

O projeto teve início em setembro de 2019 e será concluído em agosto de 2021  
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Este projeto visa promover a qualificação das empresas do sector metalúrgico e 

eletromecânico, através do fortalecimento das competências dos empresários e dos 

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

áreas da Organização e Gestão e da Internacionalização. A intervenção assenta numa 

metodologia de formação-ação, alternando momentos de formação e de consultadoria em 

contexto organizacional. 

O projeto englobará o apoio a 24 empresas, sendo desenvolvido em três fases: 

elaboração do diagnóstico e plano de ação, implementação do plano de ação através de 

atividades de consultoria e formação e avaliação de resultados. 

 

VALOR METAL 2 - 2020/2021 (SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - QUALIFICAÇÃO) 

 

Foi aprovado no corrente mês o Projeto VALOR METAL 2 – INOVAÇÃO E 

SUSTENTABILIDADE que visa apoiar o sector metalúrgico e eletromecânico no desígnio 

de construir uma indústria mais inovadora e competitiva, apostando na inovação, na 

digitalização (indústria 4.0) e na circularidade. 

Este projeto dá continuidade ao projeto Valor Metal, concluído em dezembro de 2019, 

definindo os seguintes objetivos estratégicos: 

1) Perspetivar os futuros eixos de intervenção que permitam orientar as PME do sector na 

definição e desenvolvimento dos seus percursos de inovação e competitividade na 

próxima década, com base nos princípios de sustentabilidade, circularidade, produtividade 

e inovação tecnológica; 

2) Incentivar e aprofundar a transição para a economia circular por parte das empresas, 

aproveitando o potencial de circularidade para revolucionar os modelos de negócios e as 

cadeias de valor e, assim, criar um novo quadro sistémico de inovação e competitividade 

industrial; 

3) Promover e aprofundar a digitalização da indústria (indústria 4.0) nos processos, 

produtos e gestão dos recursos no sector; 

4) Cultivar uma cultura de inovação e colaboração no sector; 
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5) Assegurar padrões de produção e consumo sustentáveis no sector (eco inovação, 

descarbonização, simbioses industriais, eficiência energética, etc.), sensibilizando as 

PME para atividades qualificadas e inovadoras no domínio da sustentabilidade; 

6) Incrementar as competências empresariais no que concerne ao conhecimento e 

importância de implementar medidas de ecoeficiência como forma de aumentar a 

sustentabilidade ambiental e financeira das empresas; 

7) Estimular e promover a sensibilização, a informação e a capacitação de empresas em 

torno dos desafios da sustentabilidade e inovação; 

O projeto está estruturado nas seguintes áreas de intervenção: estratégia para a 

sustentabilidade 2021 – 2030, programa de capacitação para a economia circular, 

programa de capacitação para a eficiência ambiental, programa de capacitação para a 

digitalização, produção de informação e sessões de capacitação para a sustentabilidade. 

Destacamos como principais atividades a realizar durante 2020, as seguintes:  

 

 Sustentabilidade  

 Estudo prospetivo e plano de ação para sustentabilidade “Estratégia para a 

Sustentabilidade 2021-2030” 

 Estudo de benchmarking sobre a produtividade do sector (estudo e manual de 

procedimentos eletrónico) 

 

 Economia circular 

Durante 2020 serão iniciados os seguintes trabalhos:  

 Criação de um referencial de auditorias e recomendações para a indústria, através da 

criação de uma plataforma de autodiagnóstico e de um guia prático para a transição 

da economia linear para a economia circular. 

 Estudo de análise dos principais constrangimentos e obstáculos à transição para a 

economia circular, com soluções e apoio no processo de transição. 
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 Eficiência ambiental 

Serão desenvolvidas as seguintes ações:  

 

 Plataforma SIMCA - Sistema de Monitorização dos Custos Ambientais. Serão 

desenvolvidas novas funcionalidades da plataforma, que consubstanciam novas 

ferramentas de utilização pelas empresas, designadamente, a criação de um plano 

de ação individual para a ecoeficiência para cada componente ambiental (água, 

energia, águas residuais, resíduos e emissões atmosféricas) e a otimização na 

recolha de dados para inserção na plataforma. 

 Atividades de comunicação da ecoeficiência para a inovação e sustentabilidade, 

que englobará uma campanha de comunicação para a ecoeficiência, o 

desenvolvimento de um manual para a ecoeficiência e a criação de animações dos 

5 e-books e de um vídeo institucional de 45 segundos sobre a ecoeficiência, que 

estará disponível na plataforma SIMCA, no site da ANEME e nas redes sociais. 

 Realização de sessões de disseminação e sensibilização na área da ecoeficiência, 

na forma de webinars e workshops a decorrerem durante 2020 e 2021. 

 

 Digitalização 

Serão construídas ferramentas adequadas e compatíveis com as necessidades do 

sector, em três áreas chave: estratégia, cultura de inovação e tecnologia, 

designadamente e em 2020: 

 Disponibilização de um kit de transformação digital que incluirá uma série de 

ferramentas (kit) de suporte à análise estratégica, designadamente: uma 

ferramenta de priorização de projeto, um template para definição de uma 

estratégia, um template para definição de um plano de implementação da Indústria 

4.0 nas empresas e um manual do investidor na Indústria 4.0. 

 Promoção de uma cultura de inovação e colaboração, através da realização de um 

workshop sobre inovação e colaboração e do desenvolvimento de um Guia de 

Inovação. 
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METAL 2 WORLD – 2020/2021 (SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS - 

INTERNACIONALIZAÇÃO) 

O projeto METAL 2 WORLD foi objeto de uma candidatura, apresentada no final de 

outubro do ano passado, aguardando-se a sua aprovação. 

Constitui um projeto estruturante que reforça a estratégia coletiva de internacionalização 

do sector metalúrgico e eletromecânico, apresentando os seguintes objetivos 

operacionais: 

- Dinamizar ações coletivas de promoção internacional integrada da oferta nacional 

através da dinamização de ações de comunicação e promoção da imagem, da criação de 

diretório das empresas exportadoras, da participação em feiras internacionais e da 

realização de seminários de promoção do sector; 

- Promover o conhecimento dos mercados, a prospeção comercial e a partilha de 

informação, através da realização de estudos de mercado, estudos de oportunidades e 

guias de exportação;  

- Fomentar a articulação nos mercados através do estabelecimento de protocolos 

institucionais com entidades locais; 

- Promover o conhecimento e partilha de grandes oportunidades para o sector metalúrgico 

e eletromecânico em diversos blocos económicos; 

- Fomentar ações para a disseminação do conhecimento gerado no tecido empresarial. 

Seguir uma estratégia coletiva de internacionalização, assente na consolidação e 

diversificação para mercados com elevado potencial de crescimento, enquadrando os 

mercados geográficos das seguintes regiões: PALOP, CEDEAO e SADC, América 

Central, Ásia e Europa. 

Estão previstas as seguintes ações em 2020: 

 No espaço dos PALOP 

Serão realizados estudos de mercado incidindo em regiões/províncias estratégicas. 

Designadamente, será realizado um estudo de Moçambique, na província de Zambézia, 

e será iniciado o estudo de Angola, na província do Lubango. 
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Está prevista a presença na Feira FACIM-Feira Internacional de Maputo, na FIC - Feira 

Internacional de Cabo Verde e na FISTOP - Feira Internacional de São Tomé e Príncipe 

e a realização de seminários de promoção do sector em Maputo/Moçambique e em 

Santiago/Cabo Verde. 

 Na região da América Central 

Será realizado o estudo de oportunidades de negócio e produção de fichas de mercado e 

guias do exportador para o mercado das Honduras; 

Será ainda realizado um seminário de promoção do sector nas Honduras e o 

estabelecimento de protocolos institucionais com entidades locais de referência em 

termos associativos e empresariais. 

 No espaço europeu 

Será promovido um estudo das oportunidades para as empresas do sector metalúrgico e 

eletromecânico decorrentes do processo de saída do Reino Unido da União Europeia – 

Brexit - associadas à possibilidade de substituição de exportações, permitindo um 

direcionamento adequado das atividades de prospeção e abordagem aos mercados e de 

desenvolvimento de ações conjuntas para o aproveitamento destas oportunidades. 

 

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.  

Esta estrutura de apoio ao emprego desenvolve atividades dirigidas a jovens e adultos 

desempregados, realçando-se: informação profissional, apoio à procura ativa de 

emprego e encaminhamento para ofertas de qualificação e de emprego.  

São também dirigidas a empresas ações de:  

 Divulgação e registo de ofertas de emprego nos serviços de emprego  

 Informação de apoios à contratação e outras medidas em vigor  

 Triagem e encaminhamento de candidatos com o perfil pretendido  
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3. Seminários/Workshops 

 

Em 2020 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, nomeadamente nas seguintes áreas: 

 Técnica 

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

qualidade e I&D, em linha com as necessidades das empresas, estando desde já previstas 

as seguintes ações: 

 Legislação ambiental  

 Transição para a norma ISO 45001:2018 

 Avaliação de conformidade legal 

 Segurança de máquinas e equipamentos de trabalho (DL 103/2008 e DL 50/2005) 

 Segurança em trabalhos em altura 

 Plano de emergência interno 

 Passaporte de segurança 

 VCA - formação e certificação 

 Segurança na condução e manobra de empilhadores ou outros equipamentos 

 

 Jurídica e laboral 

Realização de seminários/sessões de esclarecimento decorrentes da publicação de 

legislação ou de interesse manifestadas pelos associados, estando desde já 

calendarizadas para o 1º semestre 18 workshops sobre legislação laboral a realizar em 

Lisboa, Marinha Grande e Évora. 

 

 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 do Estado para 2020 
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 Atualizações fiscais no âmbito do IVA/IRS/IRC/EBF 

 Custos com pessoal e isenções fiscais 

 Preparação do fecho de contas do ano 2020 

 Obrigações declarativas  

 

Área associativa e comercial 

 

Seminário sobre “Oportunidades de Negócio no Mercado Sueco”  

 

Outros eventos 

 

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

outros eventos, alguns sob a forma de webinars, enquadrados nos projetos a desenvolver 

durante 2020, salientando-se os seguintes: 

 

 Sessões de capacitação na área da literacia financeira  

 Análise de projeto - procura de soluções de financiamento de forma prática 

 Processo de sucessão em empresas familiares 

 Contacto com investidores de capital 

 Seminário sobre responsabilidade social e conciliação entre vida pessoal e 

profissional 

 Workshop de apresentação de resultados do estudo de benchmarking sobre 

produtividade no sector 

 Ações de sensibilização e informação na área da ecoeficiência 

 Workshop sobre inovação  

 

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 para revisão do contrato coletivo do sector. 

 

 

 



 

 12 

 

5. Representação nacional e internacional 

A nível nacional 

A ANEME manterá os contactos regulares e institucionais com o IAPMEI, APA, 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 sector. 

No âmbito da CIP a ANEME manterá a sua participação em reuniões e nos grupos de 

trabalho. 

Em articulação com a CIP, a ANEME participa ainda, através do departamento técnico, 

nos conselhos consultivos da ERSE (secção elétrica e de gás natural). 

A nível internacional 

Participará em grupos de trabalho e nas Assembleias Gerais do organismo europeu onde 

está filiada: CEEMET - European Tech & Industry Employers. 

Através do departamento jurídico, a ANEME participará nos grupos de trabalho EU e IER 

desta confederação europeia, mantendo a colaboração em matéria de informação laboral 

e social. 

Acompanhará ainda as reuniões no âmbito do Diálogo Social para o sector metalúrgico e 

eletromecânico entre os parceiros sociais europeus - European Tech & Industry 

Employers (CEEMET) e IndustriAll European Trade Union, com o patrocínio da Comissão 

Europeia. 

No âmbito do departamento dos assuntos económicos e financeiros, a ANEME colaborará 

com o grupo de trabalho económico/estatístico da CEEMET. 

Participará ainda nas reuniões e Assembleias Gerais da CE-CPLP - Confederação 

Empresarial da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, bem como nas reuniões 

da respetiva comissão executiva. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/IndustriAll_European_Trade_Union
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6. Missões e feiras 

 

6.1. Missões no estrangeiro 

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

do Portugal 2020, estão em preparação, no âmbito do Departamento dos Assuntos 

Associativos e Comerciais, as seguintes missões empresariais: 

Argélia - 1º Semestre 

Gana - 2º semestre 

 

6.2. Feiras internacionais 

Enquadrados no projeto de internacionalização, é nosso objetivo organizar a participação 

de stands coletivos nos seguintes certames internacionais: 

MIDEST Paris - 31 março a 3 abril 

METALMADRID - 30 setembro a 1 outubro 

ELMIA SUBCONTRACTOR - Suécia - 10 a 13 novembro  

Está ainda prevista a realização das seguintes visitas empresariais de prospeção: 

 

BIEMH Bilbau - 25 a 29 maio 

METALLOOBRABOTKA Rússia - 25 a 29 maio  

MSV BRNO - 5 a 9 outubro 

EUROBLECH Alemanha - 27 a 30 outubro 

 

6.3. Feiras nacionais 

 

Participaremos com um stand associativo nos seguintes certames nacionais: 

 

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

Nações, Lisboa - 5 a 8 maio 

EMAF - Feira Internacional de Máquinas, Equipamentos e Serviços para Indústria - 

Exponor, Porto - 18 a 21 novembro 
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7. Ações de divulgação, informação e apoio às empresas do sector 

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

ANEME manterá todo um conjunto de publicações informativas periódicas de interesse 

empresarial. 

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 sector. 

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 sector em termos internacionais. 

Neste portal estarão igualmente disponíveis acessos a outras plataformas de grande 

utilidade para as empresas, criadas no âmbito dos projetos desenvolvidos, sendo de 

assinalar: 

 SIMCA - Sistema de Monitorização dos Custos Ambientais 

 Valor Metal (temáticas: economia circular, ecoeficiência e indústria 4.0) 

 Marketplace Valor Metal 

 Industria 4.0 e Digitalização 

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

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

humanos qualificados e especializados. 
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8. Publicações e material de promoção do sector 

Em 2020, a ANEME manterá a edição mensal do Boletim “Informa” e do “Barómetro do 

Sector”, 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. 

Serão ainda editadas as seguintes publicações no âmbito dos projetos: 

Estudo do mercado de Moçambique (província de Zambézia) 

Ficha de mercado e guia de exportador - Honduras 

 

Lisboa, 24 de janeiro de 2020 

 

        A DIREÇÃO 
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RUBRICAS TOTAL

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS 

QUOTAS 300 000,00

JÓIAS 1 000,00

TOTAL RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS 301 000,00

OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 138 100,00

SEMINÁRIOS, CURSOS E OUTRAS A.F. 15 000,00

SUBSÍDIOS 732 755,00

RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 117 000,00

OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES 288 341,85

OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS 5 000,00

TOTAL DOS OUTROS RENDIMENT. OPERACIONAIS 1 296 196,85

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1 597 196,85

ORÇAMENTO DE RENDIMENTOS

ANO 2020



TOTAL

RUBRICAS GASTOS

1.1 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 840 825,28

PUBLICIDADE E PROPAGANDA 1 000,00

VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 2 600,00

HONORÁRIOS 500,00

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 10 000,00

SERVIÇOS BANCÁRIOS 11 000,00

FERRAMENTAS E UTENS. DESGASTE RÁPIDO 2 000,00

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 500,00

MATERIAL ESCRITÓRIO 3 100,00

ELECTRICIDADE 500,00

COMBUSTÍVEIS 2 500,00

ÁGUA 700,00

DESLOCAÇÕES E ESTADAS 87 362,90

TRANSPORTE MATERIAIS EXPOSIÇÃO 6 700,00

RENDAS E ALUGUERES 107 397,00

COMUNICAÇÃO 15 000,00

SEGUROS 10 000,00

CONTENCIOSO E NOTARIADO 500,00

DESPESAS REPRESENTAÇÃO 4 152,50

LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO 9 500,00

OUTROS SERVIÇOS 3 500,00

TOTAL FORNEC. E SERVIÇOS EXTERNOS 1 119 337,68

1.2 GASTOS  COM PESSOAL 

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL 260 700,00

SUB. FÉRIAS/NATAL 40 830,00

SUB. ALIMENTAÇÃO 18 773,80

AJUDAS DE CUSTO 6 441,05

SUBS.COMP. DESLOCAÇÃO 6 550,00

ENC. SEG.SOCIAL 66 606,65

SEGUROS AC. TRABALHO 2 000,00

OUTROS GASTOS COM PESSOAL 6 600,00

TOTAL GASTOS COM PESSOAL 408 501,50

1.3 OUTROS GASTOS E PERDAS

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÕES 9 500,00

QUOTAS ASSOCIATIVAS 38 000,00

GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO 18 000,00

    - JUROS SUPORTADOS 18 000,00

    - OUTROS 0,00

OUTROS GASTOS E PERDAS 2 000,00

TOTAL OUTROS GASTOS E PERDAS 67 500,00

TOTAL GASTOS E PERDAS 1 595 339,18

ORÇAMENTO DE GASTOS

ANO 2020



GASTOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1 119 337,68

GASTOS COM PESSOAL 408 501,50

OUTROS GASTOS E PERDAS 67 500,00

TOTAL DOS GASTOS E PERDAS 1 595 339,18

RENDIMENTOS

RENDIMENTOS ASSOCIATIVOS 301 000,00

OUTROS RENDIMENTOS OPERACIONAIS 563 441,85

SUBSÍDIOS 732 755,00

TOTAL DOS RENDIMENTOS 1 597 196,85

SALDO ORÇAMENTAL 1 857,67

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

SIAC Qualificação

SIAC Internacionalização (realtivamente a este projeto a candidatura aguarda aprovação) 

Formação-Ação

SI - Internacionalização PME 

ORÇAMENTO 2020
(RESUMO CONSOLIDADO)




