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1 - Nota lntro<iutória

,A

Fundação Gil Eannes, FP, pessoa colertiva ns 504 668340, CAE-91020 atividades dos museus, foi instituída,

por escritura pública de

1-9

de Agosto de 1998, publicada no Diário da Repr.lblica, lll série, ns 22O, de 23 de

Setembro de 191)8, reconhecida, por portaria ne59O/99, publicada no Diário da República llsérie, n.q l-32, de
8 de Junho de 1!)99 e obtido o Registo Nacional dos Agentes de Animação Turística, na tipologia de operador

marítimo turístico, com o ne 3I7 /2OII, em 22 de Setembro de 2011.

Por despacho do Primeiro-Ministro de 14 de Setembro de 2001, publicado no Diário da República, ll série, ne

230, de 3 de Or,rtubro de 2001 obteve a declaração de utilidade pública, estatuto que foÌ confirmado pelo
despacho np 23t32/2O13, publicado no Diário da República ll série, ns 30, de 12 de Fevereiro de 2013, no
cumprimento dc, disposto na Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei

ntz

24/2012, de 9 de Julho.

A Lei n.e y2OI2, de 3 de janeiro, detc.rminou a realização de um censo a todas
estrangeiras, que prosseguissem os seus fins em território nacional, tendo por fim
a

as fundações, nacionais e
a

tomada de decisão sobre

manutenção, extinção, ou continuação destas entidades.

Concluída

tal f;lse de avaliação, a [.ei n.s

24/2OL2, de

9

de julho, tarnbém conhecida por Lei-Quadro

das Fundações, veio estabelecer os princípios e normas pelos quais se devem reger as Fundações.

A Fundação Gil Eannes, na sequência deste censo, foi categorizada conro Fundação Publica de Direito
Privado, pelo que nos termos da Lei Quadro das Fundações teve que proceder

à adequação dos

seus

estatutos, por fc,rma a compatibiliza-los com o novo quadro legal.

Iniciados os pr<lcedimentos de adequação dos Estatutos, foram os mesmos submetidos ao parecer da
ì

Secretaria Geral Presidência

do

Corrselho

de Ministros para ser emitida a autorização de

alteração

estatutá ria.

A proposta de alteração de estatutos f,gi ap;ovada pela Administração da Fundação Gil Eannes e apresentada
para parecer do Conselho de Fundadoies.
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/\pós estes procodimentos, foi realizada a escritura de alteração dos Estatutos da Fundação Gil Eannes, no
passado dia 19 de fevereiro de 2019, passando esta a designar-se Fundação Gil Eannes, lP e foi requerido

e

.
I,
ul

seu registo no Portal da Justiça.

I

flncontram-se, agora, todos os trámites legais cumpridos referentes à alteração da natureza jurídica da
Fundação Gil Eannes e consequente alteração de estatutos.

,Z

- Missão da Fundacão

A Fundação tem por fim contribuir pariì o desenvolvimento cultural, turístic,c e científico, especialmente
áreas relacionadas com o mar.

l\o âmbito dos fins acima referidos, a Fundação promoveu a criação no navio-hospital "Gil Eannes" de um
espaço museoló1gico, que visa, sobretudo, a preservação do património histórico marítimo, bem como

a

llormação e moti,ração dos jovens para irs artes do mar.

lNa

persecução destes objetivos a Fundação poderá desenvolver todas e quaisquer atividades relacionadas

com a sua finalidade, bem como praticar todos os atos necessários à ge:;tão do seu património, poderá
rJedicar-se a atividades lucrativas que facilitem e apoiem os seus fins possibilitem o

total aproveitamento do

navio-hospital Gil Eannes, poderá celebrar protocolos com outras entidades; públicas ou privadas, inclusive,
r:om vista à integração do espaço museológico do navio-hospital Gil Eannes, noutro museu com os mesmos
rcbjetivos.

,3

- Ongãos e competências

:São

órgãos da Fundação:

A.

O conselho diretivo, constituído por:

t.

Presidente

- Presidente da Câmara Municipal

2.

de Viana do Castelo, José Maria Costa

Vogaisrepresentando:

- Administr.ação dos Portos d,o Douro Leixões e Viana do Castelo, SA,

representada

por João Manrlel Lomba da Costa;

-

Estaleiros West Sea, representado por Santos Lima;

- lnstitulA Politécnico de Viana

do Castelo; representado por Carlos Rodr.igues;

- Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER, representado por Paulo Carrança.
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B.

O

&

conselho de fundadores, conìposto pelas seguintes entidades

-

Câmara Municipal de Viana do Castelo, José Maria C,osta;

-

Estaleiros Navais de Vìana do Castelo, (extinto);

- Instituto

14

Polité,cnico de Viana do castelo, representado por carlos Rodrigues;

- Administração dos Portos do Douro Leixões e Viana do castelo, SA,

representada

por Joaquim Gonçalves;

- Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER, representado por Luís pedro Martins;
- Associação Empresarial de Viana do Castelo, representada por João Varença;
- Associação Industrial do Minho, representada por António Marques; o AtMinho
encontro-se em processo de dissoluçõo judícíol

- TlNlrA-Transportes e Reboques Marítimos, sA, representada por carlos silva;
- Grupo Desportivo e Cultural dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, representado
por Alexandre Carvalho;

- Associação Amigos do Mar, representada por
- VIANAPESCA-Cooperativa de Produtores de

Edgar Cachada;

Peixe de Viana do Castelo, representada

por Portela Ro:;a;

- Clube de Vela de Viana do Castelo, representado por Joaquim
- Rui Martins, a título individual;

Lopes;

- Clube de Oficíais da Marinha Mercante, representado por Hugo
- Defensor Moura, a título individual;

Bastos;

- António dos Santos Lima, a título individual;
- West Sea, representada por António dos Santos Lima.

C.

O Revisol Oficial de Contas

-

Adérito Cardoso, Revisor Oficial de Contas.

São cornpetências dos órgãos:

A. Compete ao presidente

do conselho diretivo da Fundação: artg Be ns 2 dos estàtutos

Cohvrlcar e presidir às reuni,ões do conselho diretivo;

-

Reprersentar a Fundação,

eh juízo e,fora dele;
vo.l

-

Superintender em todos os serviços da Fundação e dirigir o respetivo pessoal;
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try,
Atribuir, ouvir o conselho diretivo, a qualidade de membro

dcr çonselho de

fundador"r.

O"rJ

como fixar, anualmente, o valor da contribuição mínima exigível para se adquirir a qualidade de
candidato a membro do conselho de fundadores;
Subnreter à apreciação do conselho de fundadores as deliberações do conselho diretivo que se
lhe afigurem, nos termos dos presentes estatutos e demais normas aplicáveis, contraditórias dos

fins

<:

b

interesses da Fundaç?io;

Propor ao conselho de diretivo

a

alteração dos estatutos, após parecer do conselho de

fundadores;
Desi5;nar um vice-president,e de entre os vogais do conselho diretivo;

Prop,el ao conselho diretivo

a

nomeação

de um secretário13eral, responsável pela gestão

corr€nte da Fundação.
O pr<:sidente do conselho cliretivo poderá mandatar o vice-presidente para o exercício de tooas
ou al.gumas das suas competências.

B.

Ao conselho diretivo compete, rromeadamente: arte 8s nq1 dos Estatutos

Elaborar e aprovar o plano anual de atividades;

Definir a organização interna da Fundação e elaoorar e aprovar o:; necessários regulamentos;
Nom,ear o secretário-geral cla Fundação, sob proposta do presidente;

Pratir:ar todos os atos relatir,ros à admissão e gestão de pessoal;

Deliberar sobre
Fu nd

a criação de

delegações ou quaisquêr outras, formas de representação da

ação;

Administrar o património da Fundação, cabendo-lhe deliberar sobre a aquisição, alienação ou
oner:rção de bens móveis ou imóveis ou o seu aluguer, arrendamento ou cessão;

Discutir e aprovar o orçamento da Fundação;
Elabcrar e aprovar, após parecer do conselho fiscal, o relatório anual, bem como o balanço e

as

contês de cada exercício;
Propor ao presidente do corrselho diretivo a atribuição da qualidade de membro do conselho de
funderdores;

Avall.lr, convertendo em euros, a contribuição para efeitos de candidatura a membro do
conse:lho de fundadores, sernpre qu.e aquqla seja feita em espécie;

Decidir sobre quaísquer outras matérias que r€speitem à atividade da Fundação e que, pelos
pfesentes estatutos, não constituam competência de outros órgãos;
Aprovar as alterações dos es;tatutos
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Ao conselho de fundadores, compete, emitir pareceres sobre: arte 12s ns

-

l

dos estatutos

O orr;amento e o plano anual de atividades da Fundação;

Relal:ório de atividades e contas;
A alienação ou oneração do património da Fundação;

A altr:ração dos estatutos;
A transformação ou extinção da Fundação;

Quai;quer outras questões que lhe sejam apresentadas pelo presidente do conselho diretivo
pelo conselho diretivo.

D.
4

Ao Revisor Oficial de Contas, as competências legalmente estipuladas.

- Objetivos
A.
B.
C.
D.

Operacionais

Au m e nta r

o

nú

mero de visita nters e a q ua lidade da experiência d e visita do navio;

Adequar il organização interna à realidade atual da Fundação;
Dar contitruidade ao processo de reabilitação do navio;
Criar e diíundir conhecimento sobre temas associados ao mar e suas ertividades

5 - Atividades lãrevistas para 202t0

5.1

lFace ao otljectivo

de aumentar o número de visitantes do navio pretende-se realizar as seguintes

;rtividades:

5.1.1

.

Comunicação do navio

lmpl,3mentar uma estraté51ia de gestão de comunicação na \Â/EB, que inclui post em redes
socia

.

is, anúncios e difusÊío de notícias em órgãos de informação, dando visibilidade

e

pronìovendo o navio museu e as suas atividades;

Participação em feiras de turrismo

o

Fitur, Madrid, em parceria com o Mun,icípio de Viana do Castelo;

o B,olsa de Turismo de LisLroa - BTL, em parceria com o Município de Viana do castelo;

o

x.antar, orense; Fevereiro em parceria com o Município de Viana do castelo;

o Fi:íra do

Fundação Gil Eannes,

Novio Gil Eonnes

.

Doco Comerciol

.

livio, Viana do Castelo;
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ol\R&PA, Bienal lbérica do Património Cultural, em parceria com o MunicÍpio de Viana oo

G

Castelo;
o INTUR, Feira Internacional de Turismo de Valladolid, em parceria com o Município de Viana
do Castelo;

oOutras feiras em que esteja presente o Município de Viana do Castelo
o Outras ações no âmbito de touring cultural

5.L.2

Camloanhas

de comunicação com a Entidade Regional de Tr;rismo, através dos meios

de

pronroção do Turismo do Porto e Norte de Portugal:

o
o

TOPI\S- Loja Interativa Mó,vel -ações mercado nacionale ações em Espanha;
Lojas Interativas de ïurisnno do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, Porto Welcome Center e
Santiago (Galiza, Espanha)

r
5.1:.3
.

Redes Sociais (Facebook, Tvúitter e Instagram)

Programaeducativo
Revisão

do plano de conrunicação que permita que a inforrnação do programa educativo

chel3ue às escolas do primeiro, segundo ciclo, secundário e ensirro superior de todo o país;

r

Divr"rlgaÇão

do programa educativo às escolas da vizinha

Garliza, havendo para

o efeito

a

necr:ssidade da sua traduçião para a língua espanhola;

o

Continuação da divulgação do programa educativo junto dos Agrupamentos de Escuteiros e
Gui:rs de Portugal;

5.1t.4
.

Programa de serviços para profissionais

Continuação

da

implemerntação

do programa de oferta de

serviços orientado para

os

proÍissionais do sector do turismo, através do qual, e em estrita ligação com os mesmos, se

pretende criar uma oferta de serviços orientada que responda aos interesses e necessldades
dos turistas que visitam Viana do Castelo;

a

Continuação da imptementação plano de comunicação que torne evidente os benefÍcios
associados a este programa;

5.:1.5

:.

Programa para grupos de vÌsitantes de Juntas de Freguesia e Turismo Sénior.
Elahoração de progra,ma,.Frara o Tqrismo Senior e passeios de grupos promovidos pelas Juntas

de

ì o

Freguesiat

l:
:

lmpiementaçã:o

d,e

.um programa de comunicação para dìvul6;ação junto das Assocìações de

Refrlrmados e Juntas de Freguesia;

f:undação Gil Earrnes,
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5.1.6
r

Programa para visitantes individuais;

dol

Refrlrçar a qualidade da erxperiência de visita ao navio para visitantes individuais, através
enf<>que na crìação de uma experiência única e memorável;

r

"^fl

Criação de um plano de comunicação que reforce a visibilìdarle e notoriedade do navio,

espr:cialjunto dos habitanltes e visitantes da região norte e da Galiza.

Sistema de áudio guia

5.'.1.7

O procedimento de aquisição do Sistema de Áudio Guia está em fase final
O sistema de áudio guia incluiu as áreas recentemente reabilitaclas;
O sistema, incluiu alem da língua portuguesa, a inglesa, francesa, espanhola e alemã;

5.2

Face

ao objectivo de adequar a organização interna à realidade atual da Fundação, pretende-se

realizar as seguintes atividades:

5.',2.t
r
o

RecursosHumanos

lmplementar o organigrama da Fundação;
Prer:nchimento das vagas

,Co

quadro de pessoal, jugadas necessárias e imprescindíveis, já objeto

de :tprovação pelo conselho diretivo, tendo em consideração os constrangimentos orçamentais
e a possibilidade de recurso a mão-de-obra temporária na época alta de visitantes;

o

Gestão da uma bolsa d,e guias,

a serem utilizados nas visitas

guiadas, com recurso ao

voluntariado e guias remunerados, em função serviço prestado, procurando reduzir os custos

r
.

Promoverações de forma<;ão juntos dos guias tendo em vista a qualidade do seu serviço;
Reestruturar o serviço der pessoal, criando processos individuais dos trabalhadores, ficha de
assiduidade individual e aplicação do disposto na legislação que regula esta matéria;

.

Reestruturar
pesquisa,

e

o arquivo

d;a fundação criando

um arquivo temático, para melhor e mais fácil

criação do errquivo histórico. No arquivo morto eliminar os documentos que

legalmente seja possível e não se considerem necessários para a história da Fundação.

5.2.2 ----._-Sist()ma de informação
: .
.
r

Reestruturação da rede, erquipamentos ativos e passivos, incluinrdo o servidor;
lmF,lementação de um Data Center e sua redundância;
Ligerção

do navio ao anel cle fibra
' ótica da cidade, permitindo a interligação com Data Center do

,;.,
.

do navio

:'

:

Ne6lociação do acesso à.internet conjuntamente com
FP
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perÍnìtindo uma melhor qualidade de serviços e redução de custos;
Aloj;amento da página oficial da Fundação no Data Center do IPVC;

5.3

Face ao objectivo dar continuiclade ao processo de reabilitação

do navio, pretende-se realizar

k

seguintes atividades:

Reabilitação e musealização de Espaços do Navio

5.:i.1

ì.
ii"

Musealização dla farmácia do navio;

íìi"

Musealização dÌos dois camarotes de isolamento dos doentes contagiosos;

Ív.

Musealização dlo refeitório dos doentes convalescenlies,

Musealização dla copa dos doentes contagiosos,

r.'. Musealização

vi.
vil.

Musealização cla copa das enfermarias;
Musealização cìo depósito de medicamentos e apósitos;

riiii^ Musealização

ix"
x-

xi.
xii.

clo alojamento dos doentes convalescerntes;

c)

das duas rouparias;

Musealização cla casa das roupas dos internados;
Musealização clos camarotes do 1e e 2e médico, do capelão e da biblioteca;
Reabilitação do camarote do 1e Maquinista;
Na reabilitação e adaptação destes espaços deverá ser mantida a sua traça original,

sempre que viiivel;

xiiì.
xiv.

xv.
xvi.

Reabilitação dos sanitários masculinos e femininos d,os funcionários da Fundação;
Criação de inst;alações sanitárias para visitantes.

Manutenção dos espaços exteriores do navio;
Reabilitação do pavimento da cozinha.

Cas;l das Máquinas

xr,rìi. Continuação da sua reabilitação pintando-se com as cores originais as máquinas
principais, geradores, demais equipa mentos, enca niÌmentos e estrados;

x.;'ìii. Limpeza e pintura das cavernas por baixo dos estrados;

5.4
5,5

Críação da sala evoQativa da pesca à linha na antiga messe dos Oficiais maquinístas;
Face ao <lbjetivo criar e difundir conhecimento sobre temas associados ao mar e suas atividades,
pretende..se realizar as seguinte:; atividades:

5.lt.L

Cenlro Multimédia da Funclação

Fundação Gil Earrnes,
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/
com a política editorial da Fundação tem aumentado o espólio digital (fotografias) pero que

-fl,

/

e

se

veriíica a necessidade do seu tratamento, digitalização de todas as fotografias em suporte
pap<:1,

catalogação e respectivo arquivo e a criação de um regulamento de cedência de imagens

5.5.2

/

/
//'Ì
"/

ao exterior, razão pela qual se torna imperioso a criação do centro Multimédia;

1

Comunicação Online do Narrio Gil Eannes

Redr:senho e atualização dos conteúdos da página, criação da lr:ja online, recorrendo às novas
ferrê mentas existentes;

5.5.3
r

Materiais audiovisuais para animação do navio e venda
Projtlto de recolha e produr;ão de um vídeo sobre memórias da pesca do bacalhau

i.

Recolha de depoimentos em vídeo a antigos pescadores retratando o tema em
forma audiovisual:

ij^

Produção de urn filme com as histórias contadas na primeira pessoa por quem viveu

a faina, perrniÌ:indo a preservação importantíssima de uma memória imaterial

e

coletiva detodos os quantosfizeram da pesca do bacalhau a sua senda devida;

iìi.

O filme destina-se a ser visionado a bordo pelos visitantes e ser vendido na loia de

bordo;

Continuação da política editorìal da Fundação

ì.

Edição de um lil,ro ilustrado denominado ,.Mia a Bordo,,

iì.

Encenação teatral

no âmbito das comemorações do centenário do

Bernardo

Santareno, que foi médico no navio Gil Eannes;

iìi"

Edição do livro sobre as embarcações costeiras do litoral português, escrito pelo
Arq. José Carvalho;

5.5.4 ' Animilção cultural do navio;

r

Realização de exposições de acordo com um programa próprio;

5.5.5

Recurso ao mecenato e parcerias como fonte de obtenção de dÌferrentes recursos como fonte
de
finan<:iamento da Fundação;

5.5.6

contirruidade do fundo de rerserva tendo em vista gastos imprevistos com a segur.ança do
navio

Fundaçlão Gil Eannes,

.

.

FP

plano de Atividades
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/

futura docagem, sendo de 7,5% em

um montante a ínscrerver nos orçamentos anuais até

2O2O,

c-

atingir 100 000€;

5.5.7

Envolvimento dos membros fundadores;

5.5.8

Prorroção do mecenato junto das empresas do tecido empresarial regional e nacional;

Dto orçamento global

da Fundação, orçado em

h

340.000€, foi alocado p,ara efeitos

de investimento /

irnplenrentação das atividades referidas no ponto 5, um total oe 1,62.352€ esta verba é o total das rubricas
das atividades abiìixo discriminadas.

Receitas de bilheteira
V'enda de orodutos e livros

patrocínios e donat

Objetivo

Investiment(

Atividades
Participação em feiras de turismo

A,umentar o

número de

o Bolsa

visitantes e a

o Xantar;

qualìdarde da

o Feira do Livro;

experiê!ncia de

o Fitur;

visita do navío;

o AR&PA;

de Turismo de Lisboa

-

9.000

BTL

o INTUR;

Programa e.ducativo

3.500

Programa de serviços para profissiopais

200

Programa para grupos de Juntas de Freguesia e Turismo Stinior
200

Programa para visitantes individuais

Fundar;ão Gil Earrnes, FP

.

Plano de Atividades

50

-

2020

L0

.
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Concepção Gráfica e Produção de merchandising

8.000

Sistema de informação do navio

15.000

c()ntinuidade ao

Reabilitação de espaços do navio

5.000

processio de

Criação de dois gabinetes na antiga sala do simulador

17.752

relabilitação do

Reabilitação das casas de banho masculina e feminina dos funcionários

9.750

navio;

Criação de casas de banho para Visitantes

10.100

A,dequar a

organização

interna

à

rr:alidarje atual
da Fundação;
Dar

Reabilitação do camarote do 1e maquinista

400

Musealização de diversos espaços reabilitados

12.000

Sala evocativa da pesca à linha

s.000

Fundo de reserva

25.000

Criar e difundir

Centro multimédia da fundacão

3.O00

conhecimento

Página oficial da fundação

15.000

sobre temas

Edição do livro infantil "Mia a Bordo"

5.400

a:;sociados ao

Edição do livro "As ernbarcações costeiras do litoral português,,

15.000

mar e suas

Exposição sobre os navios da Empresa de pesca de Viana ern St. John's

3.000

atividades

os desafios para 2020 são grandes, pretendendo a Fundação Gil Eannes com um conjunto de atividades que
constanì deste plano promover e alcançar os seus objetivos fundacionais

Viana do €astelo, .l-6 de Dezembro de 201g

Gil Eannes,

FP
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Fundação Gil Eannes '- Orçamento de Exploração para

/í

Orgamento 20í9

Orçamento 2020
A)

h

20:;10

/\

Proveitos Previsto:s

í

\Í€nda.
LOJA

50 0,00;00 r:l

55 000,00 €

280.08,0;00 ril

290 800;00 €

280

290 000,00 €

:,:,:

2 Fìrestação de serviços
\/isitas ao Navio
S'tr:btotal (2

3 Outros proveitos
vtêeeÁãtó t Donalivos, \ Pátr.ocinio

:':

r,

'i0,000,90

.
:'

"

':r:

0,00 ,:l

íO

,,,:', 5!l'btg!al,(3).

: ''

Q0O;oo

::l

I

''

"''tt''

25 0oo;90€
25.o0ó;.óó=

131

::

:Tirtal de Proveit:oii:Previstos (a) = (t+2+3)'
'

B)

370 OO0;00

3-4oo0O;00

€

:t,'

Cuglos fÍ,evistos

6 Cls{o das

ve,ndas

'

13700,00

[:oJâ

i€J

15 000,00 €

.l
.l

7 trornêeimentos e Sêrviéos

,

esÍ)eciaÌiiados ,,
:
frublicidade :
\ligÌlâneiã e sl)gurança
lÌabaltìos

n ooo,oo,cl

',,:,,

''

:

:

Oonservação :e rePa r:ação

í

:

d-e'eticritór.io
:'
Êôúunicação '
{ìggur:ós ,,

:

' :::: ,

,:

000,00,,Ê.

:

,,,

lrimpêzat higit:ne,e,confor{o . , -:::

,,

1 00q,00

.,

2 500,00,€

,

Or+tros fsr:tecìrneãros,e serviços
:

:500,00

,,500,00,Ë

500;00,€

f:erramentas,e ulensítios
fúaterïal

;

:':::

,

,.

'
,"., ,,,,':': '

,

:' r..

'

,: :

,

€
€

41 04:0$0€
830,00 €
31'0:;:34

€

2,000,00,€
3 200,00

..:,8.00S,00,,ê'
.' :1:16g6,9$,ç:

€

2 80,9$0,€

5o+oo€

r,g

5oo.go:€

s*i7+;õ0rt:

6:0.:6a0,44.€

ôO0.:'

,

Su,tltótat:f)

8.€00,00 ê

soo,óo,c]
32,872,00rË:

t{onoiárÍos

t'

,

8 Gastos com o pessoal
C

75167,41 €

19 370,00 €

17 852,25€

2,000,00 €

2 900,00 €
s5 e19.66€

B7 456,00

Íìemunerações do pessoal
Iincargos soh,re remunerações
outros gastori com o pessoal

I

Su:btrotâl

1o8 826,0oa:

Subtolal

100,00 €
450,00'€
S50j0o €

lSutrosrgastQs ê perdas
linpostos
tJutros

{0 llnvestiÍnentos ::

.,

.:,

Participação'ilm Feiras de Turisnìo.

.

'

:::

lirograma:,edL,rcatiÍo

'

:

',.

:1,

iatagrarnã: oe servços par.a;piofissionaio

,lMèrohandising (êônce$ção1

::. :::r:::

".

,ReabiÌitação,ide

espaços

3:500,00€:l

.z$0;00 c

2,90,00,€'

,ooc

200;ôô €

,l

I000,00 €

€
6-ê,002;00 €

í5 000;00 €

g ooo.oo

:

Edição Livroti

,

tsxposrÇoes

Subtotal

(1

11 Fundo de Rltserva.

Total de culitds Pr,eviatos {B}E (.6+7+€i+9+10+11)
Oiferença

6nôn€

',:8:000,0Q'€

Cenlro rì,ultinìéd:iâ:'dã:Fundâção'
Página oficial da Fundação

G)

9 000,.90,€

15 000;ó0

Sisterna.de itrformação do,,Navio

400,00 €

g soo,ó0, €

Ãnnn€
::::

50,00,€
350,0-0,€

9 000,00, €

.

lProgiama parta juntas de,fregúes:Ìê€:Turlsrno
:
lPragrama,paina vis:itântés indiv.ldúais: : ,

62 050,00 €

c

2 oÓoìoo €

í 5 oo0;0-0 €

,5 ooo,0'0:€

20,400,00 €

66 500,00 €

3 000,00,€

5 500"00 €

137 352,00€

177 000,O0::€

25 ooo;oo

21 000,00 €

13

elo

r
l

:

t:

,

It*
llttN {-

340 000,00 €

370 000,00 €

0,00 €

o,o0 €

uiana d0 Gastel0

Parecer do Conselho de Fundadores
ao preceituado na
Aos dezasseis dias de dezembro de dois mil e dezanove, dando cumprirnento
FP, reuniu o
Eannes,
Gil
Fundação
da
Estatutos
alínea a) do no1 do errto.'n2 secção lll dos
de Actividades e
conselho de Fundadores com a finaliclade de apreciar o presente Plano
orçamento pêìra o ano 2020, apresentado pelo conselho Diretivo'

de Fundadores concorda
Depois cle analisados os documentos e tudo considerado, o conselho
se aprove o Plano de Actividades e
com os clocurnentos que lhes foi apresentado e propõe: Que
Orçamento Para o ana 2020.
Viana do Caslielo, 16 de dezembro de 2O1
\r

\

I

\1

\n1.t;>
I

ha lúnior

Man

José ltlaria Costa
(Câmarü Municipzrl de Viana do Castelo)

(Associação

(----)

(Associação

(Administração dos Pottor; do Douro, Leixões e !'iana do
Castelo)

>n
3r'a, l, O.
Rodrigues
Carlor;

t',ãrtìt'.'

do Minho)

Carlos Manuel Benjamim Marques da Silva
- Transportes e Reboques MarÍtimos, S'A')

(TINITA

(VIANAPESCA - Coop. Prod' de Peixe de Viana do Castelo)

t-uís P'edro Maftins

(Clube de Vela de

(Turismo Pofto e Norte de Poftugal)

hhnl
losé Manuel Esteves
(Grupo Desporlitro e Cultural dos ENVC)

(Clube de Ofici{ìs da Marinha Mercante)
r

($sociação Amigos do Mar)

António Santos Lima
(A título individual)

Defensor Oliveira Moura

(Wfest Sela

-

.

Estaleiros Navais Unipessoal, Lda)

.
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Aprovação do Gonselho Diretivo

Aos dezasseis dias de dezembro de clois mil e dezanove, dando cunnprimento ao preceituado na
alíneet a) clo no1 do, arto.8 Secção ll e a alínea a) do no1 do arto. 12 Secção lll dos Estatutos da
Fundação Gil Eanrtes, FP, reuniu o Conselho Diretivo com a finalirlade de aprovar o presente
Plano de l\ctividad<>s e Qrçamento para o ano 2020.
Depoìs de analisadios os documentos e tudo considerado, o Conselho Diretivo aprovou o Plano
de Actividerdes e Or'çamento para o ano 2020.

Viana do Castelo, 16 de dezembro de 2019

\|\[t

\.*'\\\t*>
i

:osé Maria Costa
(Câmana Municipal de Viana do Castelo)

Lomba

(Administração

do

(West Sea

-

Leixões e Viana do Castelo)

Santos Lima
Estaleiros Navais Unipessoal, Lda)

€a" /ì Q- L-.Carlos Rodrigues

(Instituto Politécnico Viana do Castelo)

A-0"

G,"q"h

Paulo Carrança

(Turismo PoÌto e Norte de Poftugal)
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