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Plano de Atividades para 2017 

 

Caro(a)s Associado(a)s: 

 

Nos termos estatutários, cumpre à direção submeter para apreciação o Plano de 
Atividades e Orçamento para 2017. 

Na persecução dos objetivos da nossa associação, para além da atividade diária 
de resgate, tratamento, acompanhamento e adoção de animais abandonados e 
em risco, pretendemos organizar diversos eventos em prol da defesa dos 
animais e envolvendo a comunidade do concelho de Esposende: 

 

Janeiro: 

 Iniciação da Campanha de Angariação de Sócios (todo o ano civil); 

 Iniciação a pedido de donativos a empresas (todo o ano civil); 

 Participação na Feira de Velharias de Esposende (todo o ano civil); 

 Campanha de Sensibilização contra o Envenenamento de Animais 
Selvagens e de Companhia em parceria com a Associação Assobio 
(término da campanha em fins de abril); 
 
 

Fevereiro: 
 

 Em parceria com a Assobio realizaremos uma “Cãominhada 
Carnavalesca” realizada pela ANIESP para a comunidade do concelho de 
Esposende. Além do convívio, consiste também em sensibilizar os donos 
para cuidados a ter com os animais, aliado à diversão, onde os donos dos 
animais participantes poderão mascarar os seus animais, sendo atribuído 
um prémio à melhor máscara (previsto para sábado 25); 
 

Março: 

 Assembleia Geral Ordinária (apreciação e votação do relatório e contas); 

 Iniciação às conversações com o Presidente da Junta da UF Apúlia e Fão 
para se começar o projeto “Gato de rua”. Consiste em criar em vários 
locais, inicialmente nestas freguesias, pontos de alimentação para os 
gatos de rua, devidamente identificados; 
 

Abril: 

 Inserido no projeto “Pequenos Gestos, Grandes Ações”, iremos iniciar um 
conjunto de convívios e/ou arraiais (música, comidas, bebidas, doçaria, 
outros) para angariação de dinheiro para despesas veterinárias. 
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Começaremos por realizar no dia 09 domingo (um dia antes do dia de 
ramos – Oferta aos padrinhos), a venda de pequenos raminhos, bolos, 
amêndoas, chocolates; 
 

Maio: 

 Campanha de Recolha de alimentos através da Animalife (data a definir 
pela Animalife); 

 Concerto Solidário da Escola de Música de Esposende a favor da Aniesp 
data a definir pela EME); 

 

Junho: 

 Participação e colaboração na III edição da Feira de Adoção Animal 
organizada pela Camara Municipal de Esposende; 

 Inserido no projeto “Pequenos Gestos, Grandes Ações”, realizaremos um 
convívio na altura dos Santos Populares e reavivaremos tradições que se 
perderam no tempo. Consiste na venda de comida de churrasco, bebidas, 
doces e realização de jogos tradicionais (previsto para Domingo dia 11); 

 

Julho: 

 Campanha ANIESP contra o abandono de Animais de Companhia 
(término da campanha a 15 de outubro); 

 Palestra intitulada “Todas as dúvidas sobre o seu animal de companhia” 
com um ou dois oradores convidados de áreas diferentes; 

 

Agosto: 

 Participação na XXI Feira de Artesanato de Fão; 

 

Setembro: 

 Inserido no projeto “Pequenos Gestos, Grandes Ações”, realizaremos 
uma feira de adoção na freguesia de Fão; 

 

Outubro: 

 Inicio a ações de Sensibilização sobre os animais de companhia com as 
crianças do agrupamento de Escolas António Correia de Oliveira; 

 Campanha de Recolha de alimentos através da Animalife (data a definir 
pela Animalife); 

 Participação e colaboração na III edição da “Cãominhada” organizada 
pela Camara Municipal de Esposende; 
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Novembro: 

 Participação no VI evento da Chila e Chocolate; 

 

Dezembro: 

 Inserido no projeto “Pequenos Gestos, Grandes Ações”, realizaremos 
uma feirinha de Natal. Consiste na venda de doçaria e pequenas 
lembranças para oferecer nesta época de festividades (previsto para 
Domingo dia 10); 

 

Orçamento para 2017 

 

Despesas: 

 

 Administrativas…………………………………………………….600€ 

 

 Alojamento (Hotel/Far) / Alimentação……………………....….6000€ 

 

 Cuidados Veterinários…………....……………………………...9000€ 

 

 Bens e manutenção……………....……………………...………2500€ 

 

 Deslocações e Transporte…....………………………..…………300€ 

 

 Eventos e venda de artigos…………………………..…………1200€ 

 

TOTAL…………………………………………………..…………19.600€ 

 

 

Receitas: 
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 Inscrições e quotas de sócios…………………………………...2100€ 

 

 Donativos…………………………………………………....…..11500€ 

 

 Eventos e venda de artigos…………………………..…………6000€ 

 

TOTAL…………………………………………………..…………19.600€ 

 

SALDO ORÇAMENTAL…..…………………………..………….…0.00€ 

 

 

 

Aprovado em Reunião de Direção realizada em 06/01/2017 

 


