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NOTA DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

No ano de 2013, o desempenho nacional fica marcado por uma posição realista que, de
forma generalizada, todos foram compelidos a assumir. Tal situação obrigou a tomar consciência de
que o período de ajustamento que experimentamos nos vai obrigar, por alguns anos, a viver com
menos recursos  e a tudo fazer com rigor e parcimónia no uso dos meios.

Este foi o ano do reconhecimento da Fundação Gramaxo, que esperamos, seja o primeiro de
muitos e bons projetos a que nos propômos executar e dos quais se destacam:

– a preservação de um importante património mobiliário e imobiliário na cidade da Maia;
– facultar o acesso, como zona de interesse cultural e de lazer, à propriedade da Família

Gramaxo,  denominada  Quinta  da  Boavista,  designadamente  aos  seus  jardins  e  aos
edifícios disponibilizados ou construídos para o efeito;

– construir e disponibilizar um parque de merendas.

O plano de atividades de 2014 apresenta uma justificada expetativa, na medida em que se
iniciarão os trabalhos no parque de merendas.

O meu agradecimento a todos aqueles que com responsabilidade e dedicação, colaboram
com a Fundação Gramaxo.

       A Presidente do Conselho de Administração;

(Maria de Fátima Pereira de Azevedo Gramaxo Gonçalves)
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Nota Introdutória

O  presente  Plano  de  Atividades  e  Orçamento,  referente  ao  ano  de  2014,  constitui  um
instrumento de planeamento e gestão do ano civil/económico em causa e visa apresentar, de forma
consolidada,  os  objetivos  e  metas  estabelecidos,  e  respetivo  suporte  financeiro  da  Fundação
Gramaxo.

Este instrumento, após ser submetido à apreciação e aprovação dos seus órgãos sociais, nos
termos  estatutários,  será  objeto  da  necessária  divulgação externa  nos  termos  da  lei  e  das  boas
práticas que a Fundação pretende cultivar e  respeitar. 

O  plano  de  Atividades  para  2014  não  poderá  deixar  de  ter  em conta  a  natureza  desta
instituição  e  das  suas  fontes  de  financiamento,  pelo  que  será  necessária  uma gestão  criteriosa,
transparente e exigente.

Considera-se, ainda, que o ano de 2014 poderá ser assumido como um ano de execução do
parque  de  merendas,  um investimento  fundamental  para  o  futuro  da  Fundação  e  a  criação  de
receitas próprias.

Trata-se de um Plano Anual de Atividades que pretende cumprir os objetivos estatutários e o
espírito pelo qual a Fundação foi criada.
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A-ÁREAS DE INTERVENÇÃO E PROJETOS PARA 2014

O plano de atividades, enquanto instrumento geral de gestão deve ser assumido como um
conjunto estruturado de atividades e projetos que, de forma coerente e reforçada, se inscrevem e
contribuem  para  a  concretização  efetiva  da  missão  da  instituição,  das  finalidades  e  objetivos
consagrados nos seus estatutos.

O  ano  de  2014,   para  além  da  gestão  dos  recursos  e  enquanto  espaço  temporal  de
concretização das nossas atividades, contará com as áreas de intervenção abaixo referidas, conforme
segue:

1. Projeto «Parque de Merendas»

Começar o projeto «Parque de Merendas», com a execução das respetivas infra-estruturas,
arborização,  percurso  pedreste,  escultura,  painel  de  azulejos,  etc.,  projeto  elaborado  pelo  Sr.
Arquiteto João Campos,  o qual contituirá uma mais valia importante para a Fundação.

Esta empreitada será efetuada pela empresa «JOTOMAIA – Construções J. Portugal. Lda»,
nif 500 684 499, empresa sediada na Maia.

2. Desenvolvimento de protocolos e parcerias

Em 2014, pretende-se aderir ao Centro Português de Fundações (CPF), associação privada,
reconhecida  de  utilidade  pública,  que  reúne  mais  de  uma  centena  de  fundações  portuguesas.
Pensámos   ser  de  interesse  da  Fundação  Gramaxo  aderir,  pois  o  CPF  assume-se  como  um
interlocutor  privilegiado  das  fundações  portuguesas  junto  dos  órgãos  do  Estado,  além de  que,
organiza seminários e outras atividades de formação.

Estabelecer  um  protocolo  com  a  firma  «TYMR,  UNIPESSOAL,  LDA.»,  que  visa,
nomeadamente, a criação, desenvolvimento e manutenção de uma página na rede Web e quaisquer
outros serviços de caráter eletrónico e digital.
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B- RECURSOS HUMANOS

Numa  organização  como  a  Fundação  Gramaxo,  o  seu  potencial  humano  é  um  recurso
fundamental para a concretização da sua ação e, no caso concreto, para implementação do presente
Plano, pelo que traçamos um «retrato» da sua configuração tal como está estruturado, no momento,
e que se manterá  para o ano de 2014.

Considerando a natureza do vínculo laboral, podemos constatar o seguinte:

                Função                             nº trabalhadores                                    vínculo laboral

         Pessoal agrícola                                 2                                          contrato a termo certo

Para além dos colaboradores que integram o quadro de pessoal da Fundação, convém referir
o importante contributo das pessoas que, a título gracioso, ajudam ativamente com a Fundação, em
especial  os membros dos seus órgãos sociais,  nomeadamente o Conselho de Administração (  3
membros) e o Conselho Geral (5 membros) e o Fiscal Único.

C – INVESTIMENTO / ORÇAMENTO 

O investimento será realizado no «Parque de Merendas»:

I  -  Investimento  em infra-estruturas  na Quinta da Boavista,  de  acordo com o estudo
elaborado pelo Sr. Arqt. João Campos

1- Construção de um caminho pedonal que permitirá aos visitantes desfrutarem de parte da mata.

2- Colocação de 5 conjuntos de mesas e bancos sobre patamares com base em pedra ao longo do

referido caminho pedonal para serem utilizados pelos visitantes.
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3-  Construção  de  uma  cerca  em  estrutura  mista:  pilares  em  pedra,  elementos  metálicos  que

suportam três tábuas que são o elemento dominante; a qual tem por objectivo dividir a zona da

mata que vai ficar exposta ao público (em 1ª fase)

4- Infra-estruturas de tubagens para:

    - Rede de rega e alimentação de água potável

    - Drenagem de águas pluviais

    - Tubagens para receber futuramente circuito de electricidade

 (tudo ao longo do caminho pedonal)

5- 6 tinas metálicas que vão permitir charcos d'água que irão desenvolver "espelhos    

     de água"

6- Construção da "Praça da Entrada" da Rua Nossa Senhora do Bom Despacho, acesso direto à

zona da mata objecto deste estudo urbanístico.

Assim, propõe-se:

- Construção de floreiras que ladeiam e marcam o espaço.

- Pavimento em cubos de granito

- Construção de rampa que garanta a acessibilidade a cadeiras de rodas, ou 

     pessoas com mobilidade reduzida.
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- Construção de escadas em pedra, como acesso alternativo

- Para ajudar a vencer o desnível existente entre o arruamento e o terreno natural, 

     serão construídos muretes em betão ligeiramente armado.

- Acabamento dos degraus e patamares em lajes de pedra e revestimento dos 

     muretes e floreiras a azulejo decorativo com motivos apropriados ao local.

- Colocação de 2 bolas decorativas em mármore

- Construção de obelisco em mármore que poderá vir a receber a estátua da 

  fundadora desta Fundação.

Este orçamento foi elaborado pela firma «JOTOMAIA- Construções J. Portugal, Lda.» e

ascende aos  € 190.000,00  (cento e noventa mil euros).

Assim:

       Orçamento dos Proveitos:

PROVEITOS

Rúbricas Em euros

Rendas de Matosinhos 23.445,00

Juros bancários 2.000,00

Total 25.445,00
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Orçamento dos Gastos:

GASTOS

Rúbricas Em euros

Terrenos e outros edifícios 190.000,00

Honorários 10.910,00

Gastos com o Pessoal 18.719,12

Material escritório 500,00

Outros 1.500,00

Total 221.629,12

Os  proveitos  esperados  em  2014,  advêm  das  rendas  obtidos  nos  cinco   escritórios  de
Matosinhos bem como dos juros das contas bancárias da Caixa Geral de Depósitos.

Os gastos:
– Terrenos e outros edifícios: orçamento JOTOMAIA.
– Honorários: -Roc                    2.952,00
                          -Contabilidade    4.428,00
                          -Arquiteto           1.230,00
                          -Escultor             2.000,00
                          -TYMR               2.420,00
– Gastos com trabalhadores agrícolas e respetivos pagamentos à Segurança Social.
– Material de escritório: todo o material encomendado à tipografia.
– Outros: rúbrica da água, eletricidade, etc.

Aprovado na reunião do Conselho de Administração da Fundação Gramaxo 

31 de Março de 2014

      A Presidente do Conselho de Administração

(Maria de Fátima Pereira de Azevedo Gramaxo Gonçalves)
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