
Classificação Económica Entidade Tipo de beneficiário final Resolução de Conselho do GR Valor

04.07.01.00.00 Fundação Portuguesa Comunidade contra a Sida Institutição Particular de Solidariedade Social

Apoiar a realização de diversas atividades de 
sensibilização para a importância da prevenção do 

VIH/Sida, treino de competências sociais e pessoais a 
crianças e jovens e ações de in-formação na área da 

prevenção do VIH/Sida para famílias.

Resolução n.º 263/2018, de 4 de 
maio de 2018

                                       309,22 € 

04.07.01.00.00 Associação Portuguesa de Familiares e Amigos dos Doentes de Alzheimer Institutição Particular de Solidariedade Social

Para fazer face à continuação do programa de atividades 
que a referida Delegação pretende desenvolver junto dos 

doentes e suas famílias, com ajuda financeira aos mais 
carenciados, na aquisição de equipamentos e outro 

material complementar de apoio aos cuidados de saúde.

Resolução n.º 857/2019, de 15 de 
novembro de 2019

                                 23 000,00 € 

04.07.01.00.00

APF - Madeira Delegação Regional da Ass. Planeamento e Família

Institutição Particular de Solidariedade Social
Dar continuidade à dinamização do projecto "100 RIScOS" 
e à manutenção das atividades dinamizadas, por forma a 

garantir a consistência do decréscimo de novos casos.

Resolução n.º 858/2019, de 15 de 
novembro de 2019  e Resolução n.º 
747/2018, de 31 de outubro                                    8 783,62 € 

04.07.01.00.00

Associação de Paralisia Cerebral da Madeira (APCM)

Institutição Particular de Solidariedade Social

Para financiamento do Plano de Atividades em cuidados 
de saúde, bem como de outras iniciativas de promoção 

do bem-estar e qualidade de vida das pessoas com 
deficiência,especialmente cidadãos com paralisia cerebral 

e suas famílias
Resolução n.º 976/2018, de 07 de 
dezembro de 2018                                  50 000,00 € 

04.07.01.00.00

Associação para Pessoas com Autismo - Os Grandes Azuis

Institutição Particular de Solidariedade Social

Para fazer face à continuação do programa de atividades, 
nomeadamente na prestação de serviços de qualidade às 
pessoas com perturbações e atraso no desenvolvimento e 

autismo a maiores de idade.

Resolução n.º 750/2018, de 31 de 
outubro de 2018 e Resolução n.º 
859/2019, de 15 de novembro de 
2019                                    7 699,41 € 

89 792,25 €                            

Transferências Correntes
Setor institucional - Instituições sem fins lucrativos

Setor institucional - Sociedades privadas
Subtotal - Setor institucional - Instituições sem fins lucrativos



-  €                                        

-  €                                        
89 792,25 €                            Total = (1) + (2) + (3)

Setor institucional - Sociedades públicas
Subtotal - Setor institucional - Sociedades privadas

Subtotal - Setor institucional - Sociedades públicas
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