Orçamento Detalhado do Projeto
VELEJAR PELA INCLUSÃO

Designação do Projeto

Governo Regional da Madeira

Designação da Entidade Responsável
Custo Total do Projeto

110.000,00 €

Duração do Projeto

24

Tipo de Custo

€
meses

Unidade

Número
de
unidades

Preço
Unitário
(b)

Custo Total
(b)

(a) x

Comentários ou Informação Adicional (opcional)

Custos com recursos humanos afetos ao plano de ação
Psicomotricista (100%)

mês

24,00

1.409,00 €

33.816,00 €

Monitor dos Ateliers integrados (50%)

mês

21,00

400,00 €

8.400,00 €

subtotal

Valores mensais que incluem o vencimento bruto, obrigações
fiscais (colaborador e entidade empregadora), subsídios de almoço,
férias e natal

42.216,00 €

Despesas de transportes e ajudas de custo para deslocações
Caso o projeto seja aprovado será feito um pedido de apoio ao
Município do Porto Santo para o transporte coletivo das crianças e
jovens que participarem nos Ateliers integrados da parte da tarde |
O transporte para as sessões/aulas individuais será assegurado
pelos Encarregados de Educação

subtotal

0,00 €

Custo com a aquisição de equipamentos
Equipamentos, recursos e materiais para a
psicomotricidade e restantes terapias

pacote

1,00

1.468,00 €
subtotal

1.468,00 €

A entregar ao Clube Naval do Porto Santo

1.468,00 €

Custos com consumíveis e outros fornecimentos
Consumíveis de escritório (papel, tinteiros,…)

meses

24,00

40,00 €

960,00 €

Recursos pedagógicos para as atividades com as
crianças (jogos, livros,…)

meses

24,00

40,00 €

960,00 €

subtotal

A entregar ao Clube Naval do Porto Santo

1.920,00 €

Custos com a aquisição de serviços a terceiros
Seminário sobre Necessidades Educativas Especiais
Aluguer de salas
Viagens nacionais para os Oradores
Alojamento para os Oradores

Refeições para os Oradores

Honorários oradores

nº eventos
nº eventos*nº
viagens
nº
pax*nºeventos
*nº noites
nº pax*nº
eventos*nº
refeições
nº de
eventos*nº
oradores

2 seminários, um em2020 e outro em 2021 | Em cada convidam-se
3 especialistas

2,00

500,00 €

1.000,00 €

12,00

250,00 €

3.000,00 €

24,00

70,00 €

1.680,00 €

Valores em época baixa

18,00

12,00 €

216,00 €

4 oradores / cada um tem o apoio de 3 refeições

12,00

200,00 €

2.400,00 €

Valor estimado para os honorários

Orçamento Detalhado do Projeto
VELEJAR PELA INCLUSÃO

Designação do Projeto

Governo Regional da Madeira

Designação da Entidade Responsável
Custo Total do Projeto

110.000,00 €

Duração do Projeto

24

Tipo de Custo

€
meses

Unidade

Número
de
unidades

Preço
Unitário
(b)

Custo Total

(a) x

(b)

Comentários ou Informação Adicional (opcional)

Terapias complementares
Honorários Instrutor de Vela Adaptada

nº horas

360,00

28,00 €

10.080,00 €

Honorários Musicoterapeuta

nº horas

360,00

28,00 €

10.080,00 €

Honorários Aromoterapeuta

nº horas

360,00

28,00 €

10.080,00 €

Honorários Hidroterapeuta

nº horas

360,00

28,00 €

10.080,00 €

Monitor Ateliers integrados

nº horas

Aluguer de salas para as sessões/aulas/terapias (Clube
mês
Naval do Porto Santo)

21,00

220,00 €

4.620,00 €

1h/dia durante 2 anos letivos | Em Portugal, o ano letivo do ensino
básico tem a duração mínima de 180 dias efectivos de atividades
escolares. Contabilizam-se, então, 2 anos letivos

Custo/hora aluguer de sala Clube Naval = 10€ | Utilização de duas
salas, diariamente = Aluguer de salas 10h/dia (3 sessões de
psicomotricidade + Ateliers integrados 2 salas durante 3 horas + 1
sala para sessões aconselhamento parental) | 21 meses pois os
primeiros 3 são de preparação do projeto

Flyers sobre NEE
Elaboração de conteúdos

unidade

8,00

200,00 €

1.600,00 €

Design e layout dos flyers

unidade

8,00

300,00 €

2.400,00 €

Impressão de flyers

unidade

8,00

170,00 €

1.360,00 €

serviço
serviço

1,00
1,00

1.500,00 €
300,00 €

1.500,00 €
300,00 €

Prevê-se que a publicação seja online

serviço

2,00

2.000,00 €

4.000,00 €

Apoio a 2 pessoas

Impressão de 5.000 flyers de 6 páginas | Orçamento obtido neste
Website: https://print24.com/pt/

Estudo
Honorários investigador
Design e layout do Estudo
Bolsas de formação
2 Bolsas completas com pagamento do curso,
alojamento e viagens

subtotal

CUSTO TOTAL DO PROJETO

64.396,00 €

110.000,00 €

