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Boa sorte é o que acontece quando a 
oportunidade encontra o planeamento 
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I  MENSAGEM DO PROVEDOR 

 
A proposta de Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para o ano 

de 2021, que a Mesa Administrativa submete à apreciação, 

discussão e deliberação da Assembleia Geral vem na sequência 

das anteriores, no reforço de uma gestão equilibrada e realista e 

na afirmação do compromisso de rigor e de responsabilidade. 

 

Ponderando a atual situação da instituição numa fase de 

particular incerteza, acrescendo ao contexto exógeno austero que 

marcou os últimos anos e que inapelavelmente marcará os 

seguintes, esta proposta de orçamento é de assumido 

desinvestimento, o que não deixa também de ser consequência 

de investimentos em curso, que aconselham prudência e muita 

ponderação. 

 

O ano de 2021 marcará ainda assim um ponto de viragem em que 

nos propomos dedicar mais a questões menos materiais e mais 

organizacionais, como se pode observar no Plano de Atividades, que faz parte integrante deste 

documento. 

 

De fato, não será possível atingir o nível de eficiência financeira necessário para devolvermos à nossa 

estrutura o tão ambicionado e necessário equilíbrio, se não atuarmos em aspetos relacionados com 

organização interna, com a definição e introdução de procedimentos de ação, em especial no Serviço 

Administrativo e Financeiro, no qual se inclui o Serviço de Aprovisionamento e se não intensificarmos 

processos de controlo, supervisão e liderança. Este é, porventura, o maior desafio, não apenas do novo 

ano que se iniciará em breve, como de todo o atual mandato e seguintes. Verifica-se, reconhecendo e 

não escondendo um sentimento de frustração, que o trabalho tentado até aqui, quer ao nível da mudança 

da cultura da organização, quer na sua restruturação e na implementação de procedimentos internos, 

apesar de ainda manifestamente insuficientes face à dimensão das necessidades, não resolveu 

efetivamente uma das maiores lacunas que temos e que inibem a possibilidade de uma gestão ainda 

mais rigorosa, que tem que ser muito mais profissional, sobretudo na busca da tão ansiada eficiência 

financeira.   

 

Este domínio afigura-se como um desafio de dimensão e complexidade consideráveis, sem o qual esta 

instituição não poderá ambicionar melhorar o seu desempenho financeiro e com isso melhorar o seu 

desempenho social. 

 

Com este documento, presente à Assembleia, considerando ainda o Plano Estratégico para o quadriénio 

2020/2023, é hora de tomarmos decisões importantes, ora na definição do caminho pretendido, ora no 

modelo de governance que queremos para futuro e ainda do tipo de liderança que a instituição deve 

ter e precisa de ter. 

 

Perante decisões tão importantes, não faria sentido algum se a Irmandade desta Nobre instituição não 

fosse chamada a pronunciar-se, não fora ela a efetivamente soberana. 

 
José Godinho Lopes 

Provedor 
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II  PLANO DE ATIVIDADES  
 

1. BREVE CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

A Santa Casa da Misericórdia da Golegã foi ereta em 1553 e durante muitos anos direcionou 

a sua ação especialmente para minimizar os problemas dos mais pobres, nomeadamente ao 

nível da saúde, criando em 1863 o seu grande hospital.  

 

Em 1973, a Instituição ofereceu o primeiro serviço direcionado à população idosa e seus 

familiares, com a abertura da sua primeira valência de internamento social, o Lar Rodrigo 

Cunha Franco (ERPI). Este trabalho não mais parou, de forma a ir acompanhando a dinâmica 

da nossa comunidade e as suas necessidades.  

 

Assim, ao longo dos anos, foram criadas novas respostas, que permitissem às pessoas continuar 

integradas no seu meio familiar e social, rompendo com o paradigma da institucionalização, 

muito enraizado até determinado momento.  

 

Ao longo dos anos, procurando responder e acompanhar as necessidades das pessoas idosas, a 

Misericórdia da Golegã criou ofertas muito mais diversificadas, como o Centro de Dia, o 

Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), o Centro de Convívio e, mais tarde, a Academia 

Sénior (ASEG), alargando substancialmente a sua oferta e, mais importante, integrando as 

pessoas idosas em respostas sociais mais adequadas a cada uma.  
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Aproveitando as antigas instalações Hospital da Golegã, propriedade da Santa Casa, foi criado 

um CATEI, Centro de Acolhimento Temporário para Idosos, sob protocolo com o Instituto 

da Segurança Social, num acordo atípico e com 17 camas reservadas à tutela, especialmente 

vocacionado para receber pessoas do Distrito de Santarém em graves situações de carência, 

cujas vagas são geridas pelo Centro Distrital da Segurança Social. No mesmo edifício funciona 

o Lar Dr. Francisco Mendes de Brito, com 7 camas sob protocolo (acordo típico) com a 

mesma entidade. 

 

No início do milénio e continuando na senda da inovação, a Santa Casa iniciou um projeto de 

criação de residências assistidas, construindo inicialmente quatro, a que se seguiram doze e, 

numa terceira fase, mais oito, perfazendo um complexo que conta atualmente com um total de 

vinte e quatro residências, que integram o Complexo Social Campus Misericórdia XXI. 

 

O Aldeamento Nª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence, assim viria a ser a sua 

nomenclatura, assumiu-se como uma mais-valia em duas dimensões distintas: por um lado 

amplificando e diversificando a oferta das respostas que a instituição já proporcionava e, por 

outro, dando um forte contributo para a sustentabilidade financeira da instituição, dada a 

tipologia de gestão da resposta, tal como foi concebida, mantendo-se até aos dias de hoje. Em 

redor do aldeamento foram criados jardins, estacionamentos e hortas, procurando propiciar aos 

residentes soluções de bem-estar e de envelhecimento ativo. 

 

 
 

Até dado momento, a Misericórdia da Golegã possuía respostas de internamento apenas sob 

acordo de cooperação do Instituto da Segurança Social, mas foi percebendo que a capacidade 

instalada era manifestamente insuficiente para a procura e necessidades das pessoas e famílias. 

Depois do investimento na criação de um Centro de Férias para pessoas idosas e constatando 

a ausência de uma política integrada que possibilitasse a sua ocupação de forma regular, que 

permitisse a sua sustentabilidade e a justificação do investimento realizado, a instituição teve 

a capacidade de transformar o conceito, procurando, uma vez mais, responder à inexistência 

de soluções particulares, cada vez então mais evidentes. 

Foi a partir dessa reflexão que o Centro de Férias passou a estar ao dispor da população para 

internamentos provisórios, tendencialmente de curta duração, numa resposta muito bem 

acolhida pela comunidade local que deu finalmente resposta a soluções que então não existiam. 

 

Várias famílias encontraram nesta valência a possibilidade de deixarem ao nosso cuidado os 

seus idosos, durante períodos em que, por razões de natureza diversa, estavam indisponíveis 

para lhes prestarem os cuidados habituais. Foi assim que nasceu a resposta social que hoje 
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conhecemos e que mais tarde, ainda em vida, recebeu a denominação de Centro de Férias 

para Seniores, Comendador António José Martins Lopes. 

Concentrando as respostas de Centro de Convívio (numa fase inicial instalado no edifício onde 

existe hoje o Centro de Dia) e a Academia Sénior, foi criado o Clube Vida, que não é mais do 

que uma resposta multidisciplinar e muito interativa com a nossa comunidade, onde podem ser 

encontradas ofertas muitíssimos diversificadas e especialmente direcionadas para uma 

população idosa que, pelas suas características, não enquadra em nenhuma das respostas 

sociais antes elencadas. Ali são ministradas inúmeras formações, desde a informática ao inglês, 

da música ao canto, da pintura à fotografia, do artesanato a um sem-número de tantas outras. 

É o nosso centro de apoio à comunidade por excelência, contando com mais de 100 utentes e 

alunos. 

 

Sempre nos preocupámos em servir todos aqueles que nos procuram com disponibilidade e 

flexibilidade. Nas nossas ERPIs – Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas, impera um 

ambiente acolhedor, caseiro, familiar e humano, onde se privilegia a autonomia e a qualidade 

de vida dos nossos utentes. Todos os equipamentos estão repletos de objetos com história que 

refletem a identidade daqueles que utilizam os nossos serviços, para que a sua “singularidade”, 

seja o foco principal do nosso dia-a-dia profissional.  

 

Cada vez mais o nosso trabalho se centra na pessoa e não na tarefa, sendo que cada um dos 

nossos utentes é o nosso principal foco.  

De uma forma geral adotámos como nosso o Modelo Housing, originário dos países nórdicos 

e que se foca em oferecer às pessoas idosas, uma instituição que se assemelhe ao máximo, com 

as suas casas. A ideia principal deste modelo é que as pessoas vivam nas instituições, como se 

estivessem a viver em sua casa.  

 

Assim, a nossa grande aposta é que as pessoas envelheçam como no seu habitat natural e, para 

isso, lutamos quotidianamente para termos cuidadores cada vez mais bem preparados, 

motivados, sensibilizados e disponíveis, ao mesmo tempo que temos tido a preocupação de 

termos uma equipa técnica cada vez mais bem preparada para que todos, juntamente com as 

famílias, consigamos o objetivo supremo de prestarmos os cuidados que os nossos utentes 

merecem.  

 

 

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES  

 

A nossa MISSÃO é trabalhar diariamente, prioritariamente no concelho da Golegã, em todas 

as etapas do envelhecimento, com o objetivo de promover a funcionalidade e bem-estar dos 

cidadãos mais velhos. Temos como principio orientador as suas vontades próprias, 

proporcionando um serviço humanizado adaptado às suas capacidades bio-psico-sociais e 

espirituais.  
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A VISÃO da Santa Casa da Misericórdia da Golegã é ser reconhecida como uma organização 

de excelência na área social, na prestação de serviços diferenciadores pela proximidade, 

“atentos” e inovadores. Temos como meta a prestação de serviços centrados na pessoa, num 

ambiente personalizado e humanizado, aberto à comunidade que favoreça uma maior 

autonomia e independência dos nossos clientes.   

 

Os nossos VALORES são:  

 

 Cuidar das pessoas, sempre com respeito e estima 

 Respeitar, manter e promover a autonomia das pessoas e um relacionamento próximo 

com a sua família  

 Proporcionar que cada pessoa possa ser um ser humano único, pelo que respeitamos os 

seus ideais, as suas crenças, a sua história e o seu projeto de vida  

 Monitorizar a avaliação do nosso trabalho é fundamental, procurando sempre apontar 

para a melhoria da qualidade dos serviços  

 Dotar as equipas de profissionais humanos, com competências na área da geriatria, que 

desenvolvam um trabalho de equipa 

 

 
 

 

3. RESPOSTAS SOCIAIS  

 

3.1. ERPI Lar Rodrigo da Cunha Franco 

 

O Lar Rodrigo da Cunha Franco foi fundado em 1973, tendo sido para esse efeito adaptada 

uma casa senhorial, situada no centro da Vila, doada à Misericórdia por uma família 

proprietária de uma grande casa agrícola. Ao longo dos anos sofreu várias intervenções de 

ampliação e reabilitação, a última delas iniciada em 2019, infelizmente suspensa devido às 

circunstâncias epidemiológicas existentes. 



 

11 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DA GOLEGÃ Plano de Atividades e Orçamento | 2021 

Estão acopladas a esta ERPI várias estruturas de serviços complementares, como sejam a 

Lavandaria e Engomadoria, Cozinha, Serviços de Manutenção, Nutrição e Aprovisionamento, 

entre outros. Encontra-se integrado no complexo social Campus Misericórdia XXI, que se foi 

desenvolvendo à sua volta e é a maior estrutura de internamento que a instituição possui. 

 

Breve caracterização da resposta social e objetivos para 2021: 

 

 

 
Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Concluir obras de requalificação do 
edifício com apoio do Portugal 2020 

Conclusão Até 31/03/2021 

Implementar as medidas de 
autoproteção 

Fase 1: Planeamento 
Fase 2: Avaliação Orçamental e 
Decisão 
Fase 3: Execução 

Fase 1: até 28/02 
Fase 2: até 31/03 
Fase 3: até 31/07 
Obtenção de licenças de utilização 
e funcionamento 

Planos de Contingência – Auditoria 
Interna 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 08/01 
Fase 2: Até 15/01 
Fase 3: Até 22/01 
Fase 4: Até 29/01 
Fase 5: Até 05/02 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Dinamizar comissão de residentes 

Fase 1: Elaboração de Projeto 
Fase 2: Discussão e Aprovação 
Fase 3: Execução 

Fase 1: Até 31/07 
Fase 2: Até 31/08 
Fase 3: Até 31/12 
Envolvimento de utentes na vida 
da resposta social 

Elaboração de normas de conduta 
para residentes,  profissionais e 

familiares 

1ª Fase: Elaborar Normas 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Implementação 
4ª Fase: Avaliação do Impacto 

1ª Fase: até 31/03 
2ª Fase: até 30/04 
3ª Fase: até 31/05 
4ª Fase: até 31/12 
Benefícios na conduta de 
profissionais, utentes e familiares 

 

É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas, 
animação e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados de saúde e 
de nutrição, apoio religioso e psicossocial e ainda acompanhamento ao exterior. 
 

 

Tem capacidade para 54 pessoas. Os utentes do lar são na sua maioria bastante 
dependentes, tanto a nível físico como cognitivo. 

 

 

Tem uma equipa com cerca de 47 elementos, maioritariamente jovem e que, na 
sua grande parte, está em início de carreira 
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Rever Regulamento Interno e 
Aprovação em A.G. 

Definição de critérios de admissão  Aprovação em A.G., Até 31/12 

Definir critérios de pagamento de 
comparticipações familiares; Rever 

modelos dos atuais contratos de 
prestação de serviços 

1ª Fase: Diagnóstico da situação 
atual. Preparação documental 
2ª Fase: Reuniões (Provedor, 
Direção Serviço Social, Direção 
Técnica e Serviço Administrativo e 
Financeiro) 
3ª Fase: Aprovação 
4ª Fase: Implementação  

1ª Fase: até 08/01 
2ª Fase: até 22/01 
3ª Fase: até 05/02 
4ª Fase: a partir de 01/03 
 

Obter informação financeira de 
exploração da resposta social 

1ª Fase: Planeamento e estratégia 
2ª Fase: Informar profissionais 
envolvidos; Definir funções e 
competências; 
3ª Fase: Execução 

1ª Fase: até 31/01 
2ª Fase: até 05/02 
3ª Fase: até 31/03 
Melhoria Contínua; Informação 
para gestão 

Auditorias internas à resposta social 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 31/03 
Fase 2: Até 07/04 
Fase 3: Até 21/04 
Fase 4: Até 03/05 
Fase 5: Até 30/06 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Avaliar satisfação de Clientes 

1ª Fase: Elaboração do Programa 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Materialização 
 

1ª Fase: até 30/06 
2ª Fase: até 31/07 
3ª Fase: até 31/12 
Convergir para expectativas do 
público-alvo; Melhoria Contínua 

 

 

 

3.2. ERPI Centro de Férias para Seniores, Comendador António José Martins Lopes  

 

Centro de Férias para Seniores, Comendador António José Martins Lopes, foi inaugurado no 

ano de 2001, com o objetivo de assegurar uma resposta de internamentos temporários, de curta 

duração, face à sinalização da ausência deste tipo de resposta. É uma ERPI de gestão privada, 

sem acordo de cooperação com a Segurança Social. 

 

Breve caracterização da resposta social e objetivos para 2021: 

 

 

É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas, 
animação e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados de saúde e 
de nutrição, apoio religioso e psicossocial e ainda acompanhamento ao exterior. 
 

 

Tem capacidade para 21 pessoas. Os utentes apresentam um grau de dependência 
muito elevado, vários deles com sintomatologia demencial. De uma forma geral, 
as famílias mantêm relações próximas com os utentes através de contactos 
telefónicos frequentes e visitas com regularidade.  
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Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Designar Diretor Técnico 
Nomeação e atribuição de funções 
e competências 

Até  31/01 
Organização interna; Direção e 
liderança das equipas; 

Avaliar a possibilidade de obter 
licença de funcionamento  

Estudo de viabilidade económica 
Até 30/04 
Definição do futuro da resposta 
social 

Avaliar oportunidades alternativas 
para a resposta social  

Estudo e pesquisa de soluções 
enquadráveis 

Até 31/05 
Definição do futuro da resposta 
social 

Obter licença de utilização do edifício 
Fase 1: Instrução do processo  
Fase 2: Submissão à CMG 
Fase 3: Obtenção de Lic. Utilização 

Fase 1: Até 15/01  
Fase 2: Até 22/01 
Fase 3: Variável (CMG) 

Designar Animador Sociocultural 
Nomeação e atribuição de funções 
e competências 

Até  31/01 
Melhorar bem-estar dos utentes 

Planos de Contingência – Auditoria 
Interna 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 08/01 
Fase 2: Até 15/01 
Fase 3: Até 22/01 
Fase 4: Até 29/01 
Fase 5: Até 05/02 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Adquirir TV (de maior dimensão) para 
sala de estar 

Aquisição 
Até 31/01 
Melhorar bem-estar do utente 

Obter informação financeira de 
exploração da resposta social 

1ª Fase: Planeamento e estratégia 
2ª Fase: Informar profissionais 
envolvidos; Definir funções e 
competências; 
3ª Fase: Execução 

1ª Fase: até 31/01 
2ª Fase: até 05/02 
3ª Fase: até 31/03 
Melhoria Contínua; Informação 
para gestão 

Implementar “Plano de Cuidados 
Individuais” (como projeto piloto, para 

estender a outras respostas sociais) 

1ª Fase: Elaborar projeto 
2ª Fase: Aprovar projeto 
3ª Fase: Implementar projeto 
4ª Fase: Avaliação do impacto 

1ª Fase: até 30/01 
2ª Fase: até 20/02 
3ª Fase: até 31/03 
4ª Fase: até 31/12 
Convergência para necessidades 
individuais e bem-estar do utente 

Elaborar normas de conduta para 
residentes e profissionais 

1ª Fase: Elaborar Normas 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Implementação 
4ª Fase: Avaliação do Impacto 

1ª Fase: até 31/03 
2ª Fase: até 30/04 
3ª Fase: até 31/05 
4ª Fase: até 31/12 
Benefícios na conduta de 
profissionais, utentes e familiares 

 

Tem uma equipa de 12 colaboradores. Grande parte desta equipa é experiente e 
com um percurso já longo na SCMG. 
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Auditorias internas à resposta social 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 30/06 
Fase 2: Até 07/07 
Fase 3: Até 21/07 
Fase 4: Até 03/08 
Fase 5: Até 30/09 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Avaliar satisfação de Clientes 

1ª Fase: Elaboração do Programa 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Materialização 
 

1ª Fase: até 30/06 
2ª Fase: até 31/07 
3ª Fase: até 31/12 
Convergir para expectativas do 
público-alvo; Melhoria Contínua 

 

 

 

3.3. ERPI CATEI / Lar Dr. Francisco Mendes de Brito 

 

O ERPI Francisco Mendes Brito foi fundado em 1999, iniciando a sua atividade em parte no 

edifício do antigo Hospital da Golegã, pertença desta Santa Casa, estando localizado numa das 

principais artérias da Vila da Golegã. É um edifício do Séc.XIX, com bastantes 

constrangimentos para fazer face às exigências atuais. 

 

Breve caracterização da resposta social e objetivos para 2021: 

 

 

 

 
Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Remodelação integral do edifício e 
obter licenças de utilização e 

funcionamento 

Aprovação da candidatura ao 
PARES 3.0 (submetida em Nov. 
2020) 

Nova ERPI;  
Aumento da capacidade instalada 
para 38 camas (+12 que o 
existente);  

 

É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas, 
animação e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados de saúde e 
de nutrição, apoio religioso e psicossocial. 
 

 

Tem capacidade para 26 pessoas, sendo que os utentes têm um elevado grau de 
dependência, com pouca rede familiar de suporte e com perdas cognitivas 
acentuadas. As atividades que têm à sua disposição têm uma componente mais 
individualizada, com especial enfoque na área da reabilitação. 17 das camas 
disponíveis são geridas pela Segurança Social, como vagas reservadas, no âmbito 
do acordo atípico celebrado entre as partes. 

 

A equipa é constituída por 14 colaboradoras. Existe um grupo de colaboradoras 
experientes, com boas competências e com um percurso longo na SCMG, mas 
complementadas com colaboradoras em início de carreira. 
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Prazos condicionados 

Beneficiar duas das instalações 
sanitárias existentes 

Fase 1: Planeamento 
Fase 2: Execução 

Fase 1: Até 31/01 
Fase 2: Até 31/03  
Melhorar condições existentes 

Realizar pequenas intervenções de 
conservação e restauro em espaços 

interiores 

Fase 1: Identificação precisa das 
necessidades 
Fase 2: Elaboração de orçamento 
Fase 3: Execução 

Fase 1: até 15/01 
Fase 2: até 15/02 
Fase 3: até 15/04 

Planos de Contingência – Auditoria 
Interna 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 08/01 
Fase 2: Até 15/01 
Fase 3: Até 22/01 
Fase 4: Até 29/01 
Fase 5: Até 05/02 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Obter informação financeira de 
exploração da resposta social 

1ª Fase: Planeamento e estratégia 
2ª Fase: Informar profissionais 
envolvidos; Definir funções e 
competências; 
3ª Fase: Execução 

1ª Fase: até 31/01 
2ª Fase: até 05/02 
3ª Fase: até 31/03 
Melhoria Contínua; Informação 
para gestão 

Elaboração de normas de conduta 
para residentes,  profissionais e 

familiares 

1ª Fase: Elaborar Normas 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Implementação 
4ª Fase: Avaliação do Impacto 

1ª Fase: até 31/03 
2ª Fase: até 30/04 
3ª Fase: até 31/05 
4ª Fase: até 31/12 
Benefícios na conduta de 
profissionais, utentes e familiares 

Definir critérios de pagamento de 
comparticipações familiares; Rever 

modelos dos atuais contratos de 
prestação de serviços 

1ª Fase: Diagnóstico da situação 
atual. Preparação documental 
2ª Fase: Reuniões (Provedor, 
Direção Serviço Social, Direção 
Técnica e Serviço Administrativo e 
Financeiro) 
3ª Fase: Aprovação 
4ª Fase: Implementação  

1ª Fase: até 08/02 
2ª Fase: até 22/01 
3ª Fase: até 05/03 
4ª Fase: a partir de 01/04 
 

Auditorias internas à resposta social 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 31/03 
Fase 2: Até 07/04 
Fase 3: Até 21/04 
Fase 4: Até 03/05 
Fase 5: Até 30/06 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Avaliar satisfação de Clientes 

1ª Fase: Elaboração do Programa 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Materialização 
 

1ª Fase: até 30/06 
2ª Fase: até 31/07 
3ª Fase: até 31/12 
Convergir para expectativas do 
público-alvo; Melhoria Contínua 
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3.4. Aldeamento Nª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence 

 

Iniciado em 2000, o Aldeamento Nª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence, engloba 24 

residências de tipologia T1, envolvidas por zonas ajardinadas, acessos devidamente 

pavimentados, estacionamentos cobertos e horta biológica. 

Os serviços são prestados em regime de apoio domiciliário, à medida das necessidades e 

pretensões dos residentes.  

Esta resposta tem muitos utentes sem perfil que enquadre em ERPI, sendo que muitos deles 

são perfeitamente autónomos e vários são na realidade apenas residentes no complexo. 

 

Breve caracterização da resposta social e objetivos para 2021: 

 

 

 

 
Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Designar Diretor Técnico 
Nomeação e atribuição de funções 
e competência 

Até  31/01 

Designar Animador Sociocultural 
Nomeação e atribuição de funções 
e competência 

Até  31/01 

Obter informação financeira de 
exploração da resposta social 

1ª Fase: Planeamento e estratégia 
2ª Fase: Informar profissionais 
envolvidos; Definir funções e 
competências; 
3ª Fase: Execução 

1ª Fase: até 28/02 
2ª Fase: até 15/03 
3ª Fase: até 31/05 
Melhoria Contínua; Informação 
para gestão 

Elaboração de normas de conduta 
para residentes,  profissionais e 

familiares 

1ª Fase: Elaborar Normas 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Implementação 
4ª Fase: Avaliação do Impacto 

1ª Fase: até 31/03 
2ª Fase: até 30/04 
3ª Fase: até 31/05 
4ª Fase: até 31/12 
Benefícios na conduta de 
profissionais, utentes e familiares 

Aumentar a licença de funcionamento 
para SAD 

Fase 1: Instrução do Processo 
Fase 2: Revisão em alta da quota 
de SAD 

Fase 1: Até 31/01 
Fase 2: Dependente do CDSS de 
Santarém 

 

É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas, 
animação e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados de saúde, 
apoio religioso e psicossocial  

 

São 24 residências, de tipologia T1 onde residem 28 pessoas, considerando que 
algumas delas estão ocupadas por casais. Grande parte dos residentes tem 
autonomia cognitiva e motora, no entanto alguns com idades já bastante 
avançadas. 

 

Tem uma equipa de 5 elementos. Apesar de ser jovem já tem alguma experiencia, 
trabalhando de forma assertiva, tendo sempre em conta a individualidade de cada 
residente. 
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Divulgação da resposta 
Fase 1: Elaboração de Plano de 
Comunicação e Divulgação 
Fase 2: Materialização do Plano 

Fase 1: Até 28/02 
Fase 2: Até 31/03 

Alterar sistemas de aquecimento em 2 
residências da 1ª fase 

Fase 1: Consulta ao mercado 
Fase 2: Decisão de adjudicação 
Fase 3: Execução 

Fase 1: Até 31/01 
Fase 2: Até 20/02 
Fase 3: Até 31/03 
Retorno financeiro do investimento 

Rever modelos dos atuais contratos de 
prestação de serviços 

Alterar o modelo do contrato, 
corrigindo desconformidades 
detetadas, adequando-o à 
realidade atual 

Até 31/03/2021 

Rever e elaborar tabela de preços de 
serviços prestados, adequando-os à 

tipologia variada de consumo 

Fase 1: Estudar e elaborar plano 
Fase 2: Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 28/02 
Fase 2: Até 30/03 
Fase 3: A partir de 01/04 

Desenvolver APP ou, em alternativa, 
adquirir módulo de software para 

registo e controlo  

Fase 1: Estudar e elaborar plano 
Fase 2: Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 31/01 
Fase 2: Até 28/02 
Fase 3: Até 31/03 
Melhoria Contínua e Modernização 
Administrativa (+ eficácia) 

Elaborar Normas Internas para uso de 
estacionamentos e hortas 

Fase 1: Estudar e elaborar Normas 
Fase 2: Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 31/01 
Fase 2: Até 28/02 
Fase 3: Até 31/03 
Gestão de conflitos  

Criar Cafetaria no Centro de Atividades  
Sujeito à evolução da situação 
epidemiológica 

Sujeito à evolução da situação 
epidemiológica 

Toponímica das ruas do Aldeamento 
Fase 1: Elaboração de Programa 
Fase 2: Discussão e Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 31/08 
Fase 2: Até 30/09 
Fase 3: Até 31/12 

Auditorias internas à resposta social 

1ª Fase: Planeamento 
2ª Fase: Execução Auditoria 
3ª Fase: Planos de Ação 
4ª Fase: Implementação dos Planos 
de Ação 
Desconformidades detetadas; 
Melhorias efetuadas; 

1ª Fase: até 30/04 
2ª Fase: até 31/05 
3ª Fase: até 31/07 
4ª Fase: até 30/11 
 
Melhoria Contínua 
 

Avaliar satisfação de Clientes 

1ª Fase: Elaboração do Programa 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Materialização 
 

1ª Fase: até 30/06 
2ª Fase: até 31/07 
3ª Fase: até 31/12 
Convergir para expectativas do 
público-alvo 

 

 

 

3.5. Centro de Dia 

 

O Centro de Dia foi fundado em 1979 funcionando inicialmente no interior da ERPI Lar 

Rodrigo da Cunha Franco. Em 2010 foi reabilitado um espaço contíguo, inserido no complexo 

Social Campus Misericórdia XXI, reconvertendo-o para esta resposta social. Inusitadamente, 

em 2019 e por força da situação pandémica vivida em Portugal desde março, foi encerrado 

deste então até quase final de outubro, período em que esteve preparado como área de 

isolamento da ERPI mencionada, a qual, felizmente, não necessitou de ser ativada. 
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A sua reabertura, na data indicada, ficou marcada por fortes medidas de segurança, o que 

obrigou a uma reorganização substancial da estrutura, verificando-se ainda, pelas 

circunstâncias conhecidas, uma redução drástica de utentes, em cerca de 60% da sua habitual 

taxa de ocupação. 

 

Breve caracterização da resposta social e objetivos para 2021: 

 

 

 

 
Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Aumentar a taxa de ocupação (T.O.) 
1ª Fase: Planeamento e estratégia 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Execução 

Fases 1 a 3: até 28/02 
Objetivos: 
T.O. de 50% até 30/06 
T.O. de 75% até 31/12 
Sustentabilidade da resposta social 
e amplificação de apoio social 

Obter informação financeira de 
exploração da resposta social 

1ª Fase: Planeamento e estratégia 
2ª Fase: Informar profissionais 
envolvidos; Definir funções e 
competências; 
3ª Fase: Execução 

1ª Fase: até 31/01 
2ª Fase: até 05/02 
3ª Fase: até 31/03 
Melhoria Contínua; Informação 
para gestão 

Planos de Contingência – Auditoria 
Interna 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 15/01 
Fase 2: Até 22/01 
Fase 3: Até 29/01 
Fase 4: Até 05/02 
Fase 5: Até 19/02 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Definir critérios de pagamento de 
comparticipações familiares; Rever 

modelos dos atuais contratos de 
prestação de serviços 

1ª Fase: Diagnóstico da situação 
atual. Preparação documental 
2ª Fase: Reuniões (Provedor, 
Direção Serviço Social, Direção 
Técnica e Serviço Administrativo e 

1ª Fase: até 08/02 
2ª Fase: até 22/02 
3ª Fase: até 05/04 
4ª Fase: a partir de 01/04 
 

 

São proporcionados aos utentes cuidados de higiene e conforto pessoal, 
tratamento de roupas, animação sociocultural e lazer, reabilitação, 
acompanhamento alimentar, cuidados de saúde, apoio religioso e psicossocial. 

 

Tem capacidade para 30 pessoas. Utentes com grau de dependência física 
moderada, mas com alguma orientação no tempo e no espaço, embora existam já 
vários utentes com demências. Uma grande parte tem suporte familiar ou algum 
cuidador informal. 

 

A equipa é constituída por 4 elementos, três com a categoria de Ajudante de Lar e 
Centro de Dia e 1 Técnica Superior de Serviço Social que acumula funções de 
Direção Técnica e Animadora Sociocultural. O grupo de colaboradoras é 
experiente, procurando o equilíbrio entre o cumprimento das regras institucionais 
e um ambiente terapêutico, flexível e humanizado. 
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Financeiro) 
3ª Fase: Aprovação 
4ª Fase: Implementação  

Beneficiar condições de acessibilidade Colocar corrimão no corredor Até 31/07/2021 

Criar Plano Nominativo (individual)  
1ª fase: Elaborar Plano 
2ª Fase: Aprovar 
3ª Fase: Materializar 

1ª  até 31/03 
2ª até 31/05 
3ª até 30/12 

Auditorias internas à resposta social 

1ª Fase: Planeamento 
2ª Fase: Execução Auditoria 
3ª Fase: Planos de Ação 
4ª Fase: Implementação dos Planos 
de Ação 
Desconformidades detetadas; 
Melhorias efetuadas; 

1ª Fase: até 30/04 
2ª Fase: até 31/05 
3ª Fase: até 31/07 
4ª Fase: até 30/11 
 
Melhoria Contínua 
 

Avaliar satisfação de Clientes 

1ª Fase: Elaboração do Programa 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Materialização 
 

1ª Fase: até 30/06 
2ª Fase: até 31/07 
3ª Fase: até 31/12 
Convergir para expectativas do 
público-alvo 

 

 

 

3.6. SAD – Serviço De Apoio Domiciliário 

 

O Serviço de Apoio Domiciliário foi implementado no início dos anos oitenta e sempre foi 

muito procurado pela nossa comunidade e tem a virtude de retardar a institucionalização em 

ERPI, prolongando a vida do utente no seu habitat natural. Atualmente, por indicação dos 

serviços competentes, as dinâmicas foram um pouco alteradas, passando a existir 

obrigatoriedade pelo menos, de dois serviços por utente, num universo de seis. 

 

Breve caracterização da resposta social e objetivos para 2021: 

 

 

 

 

Os serviços são os seguintes: Teleassistência/Alimentação/Tratamento de roupas/Higiene 

pessoal/Higiene habitacional e Socialização/Animação. 

 

Tem acordo de cooperação para 37 pessoas e capacidade para prestar SAD até cerca de 

50 pessoas. Os utentes de SAD, na maioria, apresentam um grau de dependência já 

bastante acentuado, tendo muitas dificuldades de assumir todas as atividades de vida 

diárias. 

 

A equipa é constituída por 1 Técnica Superior de Serviço Social, que assegura a Direção 

Técnica da resposta, 1 Encarregada de Setor, 5 Ajudantes Familiares. Grande parte do 

grupo de colaboradoras é experiente, com boas competências e com um percurso longo 

na SCMG 
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Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Desenvolver APP ou, em alternativa, 
adquirir módulo de software para 

registo e controlo  

Fase 1: Estudar e elaborar plano 
Fase 2: Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 31/03 
Fase 2: Até 31/05 
Fase 3: Até 31/10 
Melhoria Contínua e Modernização 
Administrativa (+ eficácia) 

Obter informação financeira de 
exploração da resposta social 

Implementação de medidas de 
reorganização interna; 
implementação de procedimentos 
de registo e reporte; 

Até 31/03/2021 

Planos de Contingência – Auditorias 
Internas 

N.º de aspetos melhorados na 
operacionalização e conhecimento 

Auditorias internas realizadas: 
1ª  até 31/01 
2ª até 31/03 
3ª até 30/06 
Melhorar conhecimento do PC 
(profissionais da resposta social) e 
obter evidências de melhoria da 
sua operacionalização  

Rever modelos dos atuais contratos de 
prestação de serviços 

Alterar o modelo do contrato, 
corrigindo desconformidades 
detetadas 

Até 30/06/2021 

Aumentar o nº Equipamentos de 
Teleassistência 

Fase 1: Elaboração de Plano de 
Comunicação e Divulgação 
Fase 2: Materialização do Plano 

Fase 1: Até 30/06 
Fase 2: Até 30/09 

Reforçar motivação e espírito de 
Missão 

Fase 1: Elaborar Plano 
Fase 2: Discussão e Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 31/03 
Fase 2: Até 30/04 
Fase 3: Até 31/07 
missão/motivação 

Auditorias internas à resposta social 

1ª Fase: Planeamento 
2ª Fase: Execução Auditoria 
3ª Fase: Planos de Ação 
4ª Fase: Implementação dos Planos 
de Ação 
Desconformidades detetadas; 
Melhorias efetuadas; 

1ª Fase: até 30/04 
2ª Fase: até 31/05 
3ª Fase: até 31/07 
4ª Fase: até 30/11 
 
Melhoria Contínua 
 

Avaliar satisfação de Clientes 

1ª Fase: Elaboração do Programa 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Materialização 
 

1ª Fase: até 30/06 
2ª Fase: até 31/07 
3ª Fase: até 31/12 
Convergir para expectativas do 
público alvo 

 

 

3.7. Centro de Convívio e Academia Sénior ASEG) – Clube Vida 

 

Esta é uma resposta que visa o acompanhamento da população idosa, sem perdas de autonomia 

e ainda inseridos no seu meio sócio familiar.  
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Com a criação desta resposta social, pretendeu-se criar uma rede de afetos e lugares de 

encontro que permitissem aprendizagens contínuas, ao mesmo tempo que assume especial 

relevância da diminuição da solidão e estados depressivos, tendo por isso também uma 

importância ao nível da saúde, em especial mental. 

Os serviços estiveram encerrados de março a outubro de 2020, devido à crise pandémica, mas 

apesar disso um grupo de pessoas da ASEG continuou a ter aulas on-line, através da aplicação 

digital WhatsApp, tendo, durante esse período, sido efetuada uma visita domiciliária a todos 

os utentes. 

É uma das nossas respostas sociais mais dinâmicas e de muito maior interação com a 

comunidade, dada a tipologia dos serviços e formações ministradas. 

 

 

 
Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Aumentar Taxa de Ocupação (T.O.) 
Fase 1: Planeamento e Estratégia 
Fase 2: Discussão e Aprovação 
Fase 3: Concretização 

Fase 1: Até 28/02 
Fase 2: Até 15/03 
Fase 3: A partir de 15/04 
Objetivo: 
Aumentar T.O. em 75%, face aos 
números de novembro de 2020, a 
partir de 01/10 

Lançamento da marca de “Maria Avó, 
Artesanato” 

Fase 1: Registo da marca  
Fase 2: Planeamento, Estratégia da 
Promoção da Marca e Orçamento 
(inclui: identificação dos canais de 
promoção e comercialização; 
alteração dos procedimentos 
contabilísticos) 
Fase 3: Discussão e Aprovação 
Fase 4: Concretização 

Fase 1: Até 28/02 
Fase 2: Até 31/03 
Fase 3: Até 15/04 
Fase 4: A partir de 01/07 
 
 
Promoção da marca e 
comercialização 

Dinamizar a cafetaria  

Fase 1: Planeamento, Estratégia e 
Orçamento (inclui: ponderação dos 
procedimentos contabilísticos) 
Fase 2: Discussão e Aprovação 

Fase 1: Até 28/02 
Fase 2: Até 31/03 
Fase 3: Até 15/04 
Criação de receita; Promoção de 

 

Esta resposta social promove a socialização das pessoas, com várias iniciativas como 

viagens culturais e iniciativas da promoção da Cultura Local. Além disso, na Academia 

Sénior, existe uma panóplia de formação disponível que promove o conhecimento e a 

valorização de cada individuo, preservando as suas capacidades cognitivas e 

motivacionais. 

 

Na generalidade os utentes apresentam um elevado grau de autonomia e constituem-se 

como um grupo bastante heterogéneo ao nível dos interesses, gostos e preferências, 

existindo para isso uma diversidade de atividades de forma a satisfazer as suas 

expectativas. 

 

A equipa é constituída por 1 Diretora Coordenadora (a 25%), que assegura a Direção 

Técnica da resposta, 1 Animadora Sociocultural e 1 Auxiliar Social. É uma equipa reduzida, 

jovem, dinâmica e competente. 
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Fase 3: Concretização espaço para socialização; 
Promoção da fidelização de 
utentes, alunos e clientes; 

Planos de Contingência – Auditoria 
Interna 

Fase 1: Elaboração dos modelos 
das auditorias internas 
Fase 2: Discussão e aprovação 
Fase 3: Execução Auditoria Interna 
Fase 4: Planos de Ação 
Fase 5: Correções 
Nº desconformidades detetadas; 
N.º de Melhorias obtidas  

Fase 1: Até 08/01 
Fase 2: Até 15/01 
Fase 3: Até 22/01 
Fase 4: Até 29/01 
Fase 5: Até 05/02 
Objetivos: 
Melhoria Contínua; Mais segurança 
sanitária. 

Avaliar satisfação de Clientes 

1ª Fase: Elaboração do Programa 
2ª Fase: Discussão e Aprovação 
3ª Fase: Materialização 
 

1ª Fase: até 30/06 
2ª Fase: até 31/07 
3ª Fase: até 31/12 
Convergir para expectativas do 
público-alvo; Melhoria Contínua 

 

 

 

4. BREVE CARACTERIZAÇÃO DOS UTENTES  

 

4.1. Demografia  

 

Como se pode verificar no quadro abaixo, o género feminino é maioritário. 

Dada a tipologia dos utentes e alunos que frequentam o Clube Vida - Centro de Convívio e 

ASEG, é com naturalidade que se constata que a média de idades é inferior às outras respostas.  

Curiosamente e apesar do nível de autonomia, notoriamente maior relativamente ao total da 

população residente se comparado com as outras respostas sociais, é nas Residências 

Assistidas que se regista a média de idades, exequo com o Lar Rodrigo da Cunha Franco. 

Género / 
Resposta Social 

ERPI  
Lar Rodrigo 
da Cunha 
Franco* 

ERPI 
Francisco 
Mendes 

Brito/CATEI 

SAD 
Centro de 

Dia 

Centro de 
Convívio/ 

ASEG 

Residências 
Assistidas 

 
Mulheres 

39 18 21 21 70 19 

 
Homens 

10 7 16 8 31 11 

 
Total 

49 25 37 29 101 30 
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Média de 
Idades 

84 80 78 81 71 84 

*dados relativos a dez de 2019. Na ERPI registavam-se, à data, 4 vagas.   

 

4.2. Grau de Dependência  
 

Como podemos verificar, onde existe menor número de pessoas dependentes é nas Residências 

Assistidas, uma resposta social deferente das ERPIs, onde as pessoas continuam a fazer as suas 

atividades diárias com apreciável grau de autonomia, peso embora a média de idades antes 

referida. 

Nota-se que quase todos os utentes que frequentam o Centro de Dia são semi-dependentes e é 

por isso que recorrem a este tipo de resposta, pois por enquanto os perfis destes utilizadores, 

quase sempre têm associadas várias patologias, tanto a nível físico como ainda psicológico. 

 

 
 

 

4.3. Mensalidades (Utentes e Famílias)  

 

9
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7

1818
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ERPI Rodrigo da
Cunha Franco

ERPI Francisco
Mendes Brito/CATEI

SAD Centro de Dia Aldeamento Sénior

Grau de Dependência

Autónomo Semi-dependente Dependente

 
< 400,00 € 

401,00 € 
a 

500,00 € 

501,00 € 
a 

600,00 € 

601,00 € 
a 

700,00 € 
> 700,00 € 

ERPI Lar Rodrigo da Cunha Franco 
4 4 13 13 15 

ERPI CATEI / Lar Dr. Francisco 
Mendes de Brito 9 3 8 3 2 
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O quadro acima agrega as mensalidades de utentes e comparticipações familiares, nas ERPIS 

com acordos de cooperação com a Segurança Social. 

Da leitura dos dados, nota-se o seguinte: 

 < 400,00 € : 18% 

 401,00 € a 500,00 € : 9% 

 501,00 € a 600,00 € : 28% 

 601,00 € a 700,00 € : 22% 

 >700,00 € : 23% 

 

Nota-se que na ERPI do Lar Rodrigo da Cunha Franco, cerca de 43% das prestações mensais 

agregadas estão abaixo de 501,00€. Somadas ao valor da comparticipação da Segurança Social, 

não atingem o valor de referência (valor de custo médio calculado pela tutela, para um utente 

internado).Deve ainda ser considerado o facto, “faixa” das prestações entre 601,00€ e 700,00€, 

da existência de várias prestações, que agregadas à do Estado, não atinjam esse valor, o que 

coloca dificuldades acrescidas aos resultados de exploração da resposta social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se que as mensalidades pagas, grande parte se situam entre os 150,00€ a 250,00€, 

incluindo os utentes das Residências.  

Salienta-se que na resposta de SAD existem treze pessoas cuja mensalidade ultrapassa os 

301,00€ (valor considerado internamente como o custo médio por utente, nesta resposta 

social), reflexo de rendimentos um pouco mais elevados do que anteriormente se verificava.  

 

5. SERVIÇOS DE SAÚDE  
 

5.1. Medicina e Enfermagem  
 

Continuamos com o apoio de dois médicos, Dr.ª Ana Marta Mendes e Dr. João Belchior, com 

contratos em regime de avença. Face à situação pandémica, o ano de 2020 ficou marcado pela 

ausência física da Dra. Ana Marta Mendes, devido ao facto de pertencer a grupo de risco, que 

ainda assim não se furtou a colaborar permanentemente com a instituição, de forma totalmente 

graciosa. O Dr. João Belchior assegura as consultas em todas as respostas sociais. 

 

 < 150,00 € 151,00 € 
a 

250,00 € 

251,00 € 
a 

300,00 € 

> 301,00 € 

SAD 8 11 5 13 

Centro de Dia 2 14 13 0 

Residências Assistidas 11 12 2 5 
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Além dos mencionados, o Professor Doutor Manuel João Quartilho, Psiquiatra, contribui, em 

regime de voluntariado, especialmente para nos apoiar ao nível do receituário da sua 

especialidade e ainda para algum utente, sempre que se justifica. 

 

A instituição tem no seu quadro dois enfermeiros a tempo inteiro e três em regime de avença.  

 

 
Objetivos: 

 

• Avaliar o estado de saúde de cada utente de uma maneira integral atendendo às suas 

dimensões bio-psico-sociais, realizando monitorizações de prevenção e reabilitação da 

saúde de maneira individualizada. Permitindo detetar precocemente algumas patologias e 

controlar a sua evolução, de forma a diminuir os episódios de urgências, tão pouco 

recomendados nesta altura 

• Acompanhar as equipas de Apoio direto de forma a capacitar cada elemento das mesmas, 

melhorando as suas competências profissionais (saber fazer) 

• Solicitar relatório clínico no momento da admissão de utentes 

• Acompanhar o acolhimento inicial e elaborar o respetivo processo individual e a sua 

monotorização 

 
Programas: 

 

• Planeamento e Acompanhamento de Consultas médicas “domiciliárias” 

• Prevenção de úlceras de Pressão 

• Avaliação de riscos de quedas 

• Plano específico de prevenção de gripe (pós pandemia) 

 

 

 

5.2. Fisioterapia e Reabilitação 

 

Serviço de saúde que reputamos de muito importante, já que potencia a autonomia dos utentes, 

mantendo-lhes a preservação da sua mobilidade, logo influenciando a sua qualidade de vida. 

 

A nível interno a Reabilitação, deve ser exercida num contexto multidisciplinar com as 

restantes áreas terapêuticas da Instituição, com registos informatizados de acesso partilhado, 

de forma a facilitar os cuidados prestados por toda a equipa. 

 

Esta área pretende melhorar a qualidade de vida dos utentes através de tratamentos preventivos 

que promovam a mobilidade e aumentem ao máximo a independência dos utentes, nas suas 

AVD`s. Assim pretende-se criar um Plano individual que permita uma intervenção específica 

e adaptada a cada utente. 
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Logo que a evolução da situação pandémica o permita, iremos reabrir o Ginásio a toda a 

comunidade, pois havia muitas pessoas que solicitavam os nossos serviços.  

 

A equipa é constituída por um Fisioterapeuta, Dr. Daniel Neto, por uma Técnica de 

Fisioterapia, Viviana Granata e por uma Massagista, Belina Reis, todos pertencentes ao quadro 

de pessoal da instituição.  

 

 
Programas: 

 

• Transferências e correção de posturas nos cuidados aos utentes (ergonomia no trabalho) 

• Prevenção de quedas  

• Deambulação 

• Respiratório 

 

 

5.3. Nutrição 

 

A área da Nutrição tem como principais objetivos a planificação e acompanhamento das 

ementas, adequando do ponto de vista nutricional, mas também e não menos importante, as 

preferências individuais. 

“A nossa alimentação tem o sabor da tradição, mas com um cheirinho a inovação”, este é o 

mote que nos inspira ao longo do ano quando planeamos as refeições para todos os dias do 

ano. 

Uma outra preocupação é adequar os planos de dietas aos utentes, tendo sempre presente as 

diferentes patologias associadas. 

Um outro aspeto que trabalhamos é garantir a higiene e segurança alimentar das refeições 

seguindo sempre as normas da HACCP, plano que temos implementado nas várias cozinhas, 

das várias respostas sociais. Um dos objetivos é a diminuição quotidiana de desperdício 

alimentar. 

Salientamos ainda o aconselhamento diatético e nutricional aos utentes e por vezes às 

colaboradoras. 

 

Em conclusão podemos referir que o serviço de alimentação, assume um papel importante na 

qualidade de vida dos utentes na área da Qualidade, Segurança Alimentar, Nutrição Clínica e 

ainda na Formação e Educação Alimentar. De referir ainda que este serviço nunca pode estar 

isolado, pois tem que se interagir com a restante equipa, para que possamos obter resultados 

na qualidade de vida dos nossos utentes.  

 

A Dra. Joana Oliveira, Nutricionista, do quadro de pessoal, assegura este serviço, em 

colaboração e interação estreita com a Sra. Teresa Inverno, Encarregada Geral, que é 

responsável pelo aprovisionamento dos géneros alimentares. 
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Programas: 

 

• Oficinas de culinária e refeições temáticas 

• Combate ao desperdício  

• Diminuição do sal com uma maior introdução das “aromáticas da horta” 

• Introduzir a aveia em maior número de refeições intermédias 

 

 

6. ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL  

 

6.1. Enquadramento e caracterização 

 

A área da animação sócio cultural tem uma tradição muito enraizada na nossa instituição, pois 

sempre entendemos que era importante implementar dinâmicas que estimulem os utentes a 

nível das suas capacidades cognitivas, físicas, sociais e ainda espirituais.  

Assim, diariamente sensibilizamos para o treino individual, nomeadamente da motricidade 

fina, mas também da atenção, da orientação, da linguagem, do cálculo, no lazer e especialmente 

em algumas atividades domésticas, por exemplo na preparação da fruta, no arranjo do quarto, 

no cuidar das plantas… 

 

A Animação dos idosos no contexto atual é fundamental recorrer a um conjunto de técnicas e 

passos (novas tecnologias) com vista a facilitar o desenvolvimento de vida mais ativa e criativa 

assim como promover uma melhoria nas relações e na comunicação entre pares. 

 

Integram o quadro de pessoal a Dra. Ana Lúcia Gonçalves e Rita Condeço, Animadoras 

Socioculturais e ainda Liliana Gabriel, Auxiliar Social. Em algumas das respostas sociais, as 

Técnicas Superiores que asseguram a Direção Técnica respetiva, assumem a execução de 

atividades socioculturais. 

 

 

6.2. Atividades previstas para 2021 
 

As atividades a seguir mencionadas consideram as restrições impostas pela situação 

epidemiológica em perspetiva para parte do ano de 2021. A evolução da situação, favorável 

ou desfavorável, poderá alterar os pressupostos desta proposta. 
 
 

6.2.1. ERPIS – Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 
 

Resposta Social Atividade Mês 

Lar Rodrigo da Cunha Sardinhada de S. João no Jardim do Lago junho 
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Franco 48º Aniversário do Lar Rodrigo da Cunha Franco novembro 

Lar Dr. Francisco 

Mendes Brito (CATEI) 

Construção de imagem de Santo António junho 

XXI Aniversário CATEI setembro 

Centro de Férias 
Festa das Famílias on line maio 

XI Aniversário Centro de Férias julho 

 

6.2.2. Aldeamento Nª Senhora das Misericórdias, Senior Residence 

 

Resposta Social Atividade Mês 

Residências 

Cinema Contemporâneo agosto 

Sunset no Pátio da Nora setembro 

Sol de Outono Eleição do Hortelão outubro 

6.2.3. Respostas de Natureza Comunitária 

 

Resposta Social Atividade Mês 

Centro de Dia 
Tertúlia de Poesia fevereiro 

VIII Aniversário Centro de Dia outubro 

Serviço de Apoio 

Domiciliário 
“Á Soleira da Porta” ao longo do ano 

Clube 

Vida/ASEG/Centro de 

Convívio 

Oficinas On-Line maio 

 

6.2.4. Atividades Comuns – todas as respostas sociais 

 

Resposta Social Atividade Mês 

Todas Dias festivos N/A 

 

6.2.5. Recursos Humanos 

 

 Atividade Mês 

R.H. 

Reforçar a Campanha Interna “Cuidar 

com o Coração” 
Ao longo do ano 

VI Terço dos RH no Lar RCF Janeiro 

Caminhada dos RH Maio 
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VI Gala Recursos Humanos Setembro 

 

 

6.2.6. Comunidade e Famílias de Utentes 

 

 Atividade Mês 

Comunidade e Famílias 

de Utentes 

Exposições de Artesanato 
abril, novembro e 

dezembro 

Dia das Famílias VII Festival de Sopas 

Vinagre e Petiscos 
outubro 

XXI Semana da Misericórdia junho 

“Maria Avó enfeita o Jardim do 

Lago…” 
julho 

VIII Mostra de Doces on line maio 

VIII Exposição “Os Cavalos da Nossa 

Coudelaria” 
novembro 

Semana da Solidariedade – Recolha de 

chocolates no 

Agrupamento de Escolas 

dezembro 

Exposições de Artesanato 
abril, novembro e 

dezembro 

 

 

6.2.7. Irmandade e Culto Religioso 

 

 Atividade Mês 

Irmandade e Culto 

Religioso 

Celebração de missas na Capela Nossa 

Senhora dos Anjos 
todos  

IV Terço da Misericórdia na Capela da 

Misericórdia 
março 

Via Sacra abril 

Procissão da Imagem da Nª Senhora 

dos Anjos – Padroeira da Misericórdia 
maio 

Dia da Irmandade junho 

Abertura à comunidade da Capela dos 
Anjos 

(promover o culto religioso e o 
património religioso da SCMG) 

ao longo do ano  

Terço na capela de São Caetano dezembro 
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7. SERVIÇO SOCIAL  

 

7.1. Direção 

 

O Serviço Social integra todas as nossas respostas sociais, incluindo o pessoal operacional. 

 

A Direção do Serviço é bipartida, em linha horizontal, assumindo a Dra. Fernanda Oliveira, 

Diretora Coordenadora, a Área de Planeamento e Estratégia e a Dra. Carla Santos, Diretora 

Técnica, a Área Operacional, acumulando com a Direção Técnica da ERPI Lar Rodrigo da 

Cunha Franco, nos termos da reorganização introduzida no ano de 2020. 

 

Como resultado da sinalização de fragilidades ao nível do planeamento e estratégia, área sem 

a qual a instituição terá muitas dificuldades em acompanhar os desafios atuais e futuros, a Mesa 

Administrativa elaborou e aprovou uma proposta de reorganização do Serviço Social, 

nomeadamente ao nível da sua Direção, separando-a em duas áreas diferenciadas, apesar de 

complementares. Na base desta decisão esteve subjacente a descentralização de competências 

e autonomias, procurando ter um serviço social mais democratizado, mais aberto, mais flexível 

e, agora, devidamente acompanhado de planeamento estratégico a montante. 

 

Nova estrutura organizacional da Direção do Serviço Social: 

 

 
 

Área:  

OPERACIONAL 

Área:  

PLANEAMENTO E ESTRATÉGICA 

 RESPOSTAS SOCIAIS   RESPOSTAS SOCIAIS 

o ERPI Lar Rodrigo da Cunha Franco o Academia Sénior e Centro de Convívio 

o ERPI CATEI/Lar Dr. Francisco M de Brito  RELAÇÕES COM A TUTELA 

o ERPI Centro de Férias para Seniores o Segurança Social 

o Aldeamento Nª S.ª das Misericórdias o Diocese de Santarém 

o Centro de Dia  RELAÇÕES C/ PARCEIROS ESTRATÉGICOS 

o SAD – Serviço de Apoio Domiciliário o Autarquias Locais 
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o Cantina Social o Misericórdia e IPSS’s Locais 

 TÉCNICAS SUPERIORES SERVIÇO SOCIAL o Rede Local de Ação Social 

 PESSOAL OPERACIONAL (Serv. Social) o Comissões e Organismos conexos 

o Encarregadas Gerais o Proteção Civil  

o Encarregadas de Setor o Comunidade Local  

o Pessoal Operacional em geral o Empresas e outros parceiros 

 EQUIPAS DE SAÚDE  INOVAÇÃO SOCIAL 

 ENTIDADES DE SAÚDE  CANDIDATURAS E PROJETOS SOCIAIS 

 EQUIPAS DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL  PLANOS DE ATIVIDADES  

 SERVIÇOS DE APOIO  RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

o Lavandaria   FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

o Cozinha  COMUNICAÇÃO  

o Manutenção  AUDITORIAS INTERNAS 

o Transportes o Covid-19 - Planos de Contingência  

o Cabeleireiro e estética o Respostas Sociais  

 COVID-19 – PLANOS CONTINGÊNCIA   QUALIDADE E CERTIFICAÇÃO 

  LICENCIAMENTO RESP. SOCIAIS 

  ADMISSÕES DE UTENTES 

 

Por ter sido considerado que a operacionalidade das respostas sociais é muito intensa e 

exigente, não permitindo a tranquilidade e o tempo necessário para planear atividades e opções 

estratégicas, a Sra. Diretora Coordenadora, Dra. Fernanda Oliveira foi designada para dirigir 

essa área, valorizando a visão, a inovação e o planeamento dentro da nossa organização, num 

serviço fulcral no desempenho da nossa Missão, reforçando ainda, na nossa ótica, a afirmação 

da coordenação, subjacente à categoria profissional. 

 

Pretende-se que o ano de 2021 seja um período determinante para evolução e consolidação 

deste novo conceito organizacional e que nesse mesmo período possa começar a produzir os 

efeitos esperados e necessários. 

 

 

7.2. Quadros Superiores 

 

No nosso quadro de pessoal existem ainda quatro Técnicas Superiores de Serviço Social, Dra. 

Raquel Garcia, Dra. Sílvia Félix, Dra. Vera Núncio e Dra. Alda Barradas, que asseguram as 

funções de Direção Técnica de cada uma das respostas sociais. 
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O Serviço Social privilegia a humanização dos serviços, tendo como foco a pessoa a quem 

cuidamos, como sendo o principal foco do nosso trabalho, mas sempre atentos na construção 

das equipas de suporte. Sem elas não existem boas respostas sociais pois são as que tecem as 

relações, mais importantes nas organizações e daí advêm, ou não, serviços de Qualidade. Por 

isso encontrar “espaços de reflexão e de capacitação” das equipas, tem sido sempre um dos 

grandes objetivos deste serviço mas sempre que possível com uma abordagem inovadora e 

criativa. Temos orgulho em alguns dos programas que fomos desenvolvendo nomeadamente 

o “Cuidar com o Coração” pois para nós só existem bons serviços se estes forem centrados na 

pessoa, logo humanizados e personalizados. 

 

Prevalecendo o direito à cidadania de cada um dos nossos utentes, respeitando a sua dignidade, 

intimidade e especialmente a sua individualidade, pois para nós cada pessoa é um ser único, 

logo tem que ser visto como tal. Tudo isto nunca deixando de estarmos atentos em 

proporcionar, um ambiente seguro, humano, flexível criativo e ainda procurar ter suportes 

teóricos e práticos para uma intervenção social profissional e consciente, orientada para 

resultados positivos, tanto a nível interno como da própria comunidade.  

 . 

Também as famílias serão sempre parceiras muito importantes, pois são vetores, fulcrais para 

o equilíbrio dos afetos e emoções dos utentes. No entanto com todos estes condicionalismos, 

devido à situação epidemiológica, tivemos que criar meios alternativos mas fundamentais para 

não se perderem de forma drástica as relações familiares existentes anteriormente. 

O Serviço Social tem ainda como meta potenciar as parcerias, divulgar o trabalho que a 

instituição desenvolve, pois só desta forma fazemos parte integrante desta comunidade. 

 

 
Programas: 

 

• Cuidar com o coração, mas em segurança. (Maior humanização) 

• Cuidados centrados na pessoa 

• Avaliação de satisfação de clientes 

• Reabertura dos serviços à comunidade (logo que possível)  

• Informatizar os registos nas várias respostas sociais 

• Auditorias internas  

 

 

8. FAMÍLIAS  

 

As famílias dos nossos utentes, fundamentais na vida de cada um deles, deverão ser um dos 

principais suportes e o parceiro mais ativo na sua “história” e na sua vida, em especial nos 

casos de maior fragilidade onde a valorização dos afetos assume uma especial dimensão. 

 

É por isso importante reforçar laços entre a Instituição e as Famílias, com uma visão integrada 

que vise e atinja o objetivo concreto de as tornar parte integrante das dinâmicas que resultam 

nos cuidados aos nossos utentes. 
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O próximo ano marcará o início do Programa de Avaliação de Satisfação de Clientes, o 

primeiro passo para o reforço dessas relações. 

 

Ir ao encontro das expectativas dos nossos clientes – utentes e famílias – é um desígnio que 

temos que encarar como estratégico e fundamental. Oferecer um serviço de qualidade pode 

não ser suficiente, sendo exigível superar as expectativas daqueles de quem cuidamos.  

Sabemos que a globalização, a transformação digital e o avanço das tecnologias permitiram 

que os consumidores em geral tivessem mais acesso a variadas opções de produtos e serviços, 

sendo ainda evidente, pelas mesmas razões, que ficaram acessíveis as pesquisas apuradas sobre 

as empresas e prestadores de serviços. Hoje, através de um simples smartphone, é possível 

comparar concorrentes e verificar as avaliações feitas por outros consumidores. 

 

Nesse sentido e considerando o contexto da nossa atividade, o resultado da satisfação dos 

clientes acaba por ser um indicador de possíveis falhas processuais ou materiais, assim como 

permite entender melhor as expectativas do público-alvo, como base para a introdução das 

alterações necessárias que nos permitam ir ao encontro dessas expectativas. 

 

A Misericórdia da Golegã deve a breve trecho colocar-se na vanguarda no que diz respeito a 

esta matéria, aproveitando os avanços tecnológicos disponíveis que permitem acesso ágil à 

informação, em diferentes canais, visando a obtenção de um serviço diferenciador e com isso 

obter vantagens sob o ponto de vista concorrencial. 

 

A par disso, deveremos criar, desenvolver e consolidar processos e canais de comunicação e 

informação frequentes e constantes, como reforço da relação de proximidade entre 

cuidadores, cuidados e respetivas famílias. 

 

 

 

9. SERVIÇOS COMPLEMENTARES ÀS RESPOSTAS SOCIAIS  

 

9.1. Cozinha  

 

Este Serviço é um dos mais relevantes na nossa atividade e funciona centralizado, na cozinha 

do Lar Rodrigo da Cunha Franco, de onde as refeições são transportadas para as diferentes 

respostas sociais. 

 

Desde sempre que a Santa Casa optou por adquirir os géneros alimentares e proceder à sua 

confeção com pessoal próprio. Para o ano de 2021 vigorará exatamente o mesmo modelo, que 

consideramos qualitativamente diferenciador em relação a outras instituições. 

 

Este serviço é coordenado pela Encarregada Geral responsável, pela Ecónoma e pela 

Nutricionista, num trabalho integrado que tem um desempenho bastante satisfatório. A 

Diretora da Área Operacional assume a liderança e coordenação do serviço. 
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Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Concluir obras de requalificação do 
edifício com apoio do Portugal 2020 

Conclusão Até 31/03/2021 

Reformulação das categorias 
profissionais 

Reorganização dos Serviços 
Definição de competências e 
responsabilidades 

Organização interna – Melhoria 
contínua 
 

Gestão de Stocks 
Reforçar e corrigir medidas de 
gestão de stocks  

Modernização Administrativa; 
Eficácia Operacional; Eficiência 
Financeira; Melhoria contínua 

 

 

 

9.2. Lavandaria  

 
Este é também um serviço essencial nas nossas atividades de apoio social. As suas instalações 

são no Complexo Social Campus Misericórdia XXI, próxima mas exterior ao Lar Rodrigo da 

Cunha Franco. 

 

Quanto aos Serviços de Lavandaria, estão a trabalhar com melhores procedimentos e por isso 

os resultados estão evidenciados, com menos reclamações, com um trabalho com maior 

qualidade e com um circuito muito bem definido de entradas e saídas. Tanto na lavandaria 

como na engomadoria. Dos equipamentos, o que se tem refletido na qualidade do trabalho 

realizado. 

 

Em termos de organização interna, nota-se a ausência de profissional formalmente designado 

para as funções de chefia direta dos profissionais deste serviço. A Encarregada Geral 

responsável assegura o aprovisionamento dos produtos necessários e a Diretora da Área 

Operacional assume a liderança e coordenação do serviço. 

 

 
Objetivos 

 
Ações / Indicadores Avaliação 

 
Metas 

Reformulação das categorias 
profissionais 

Reorganização dos Serviços 
Definição de competências e 
responsabilidades 

Organização interna – Melhoria 
contínua 
 

Desenvolver APP ou, em alternativa, 
adquirir módulo de software para 

registo e controlo  

Fase 1: Estudar e elaborar plano 
Fase 2: Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 31/01 
Fase 2: Até 28/02 
Fase 3: Até 31/03 
Melhoria Contínua e Modernização 
Administrativa (+ eficácia) 
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9.3. Transportes e Manutenção  

 
Ambos os serviços estão sedeados no Complexo Social Campus Misericórdia XXI e são muito 

importantes como serviços de apoio às nossas respostas sociais. 

 

Cada serviço tem apenas um profissional. Tal como a designação indica, o primeiro visa dotar 

as respostas sociais de serviço de transporte, estando ainda convencionado que é responsável 

pelos cuidados com viaturas. 

 

O Serviço de Manutenção tem como objetivo principal cuidar das manutenções mais simples 

e regulares nas nossas estruturas físicas, procurando minimizar a intervenção de prestadores 

de serviços externos. 

 

Do diagnóstico efetuado, a operacionalidade destes serviços apresentam vários problemas, que 

colocam em causa a sua eficácia. Tal como noutros domínios da organização, existem funções 

e competências excessivamente informais, notando-se ainda a total ausência de procedimentos 

formais instituídos. 

 

Aceitando que os recursos humanos, nesta área, são efetivamente escassos, importa restruturar 

totalmente estes serviços, procurando obter muito mais eficácia na resposta, evitando assim a 

contingência de contratação de mais pessoas. 

 

 
Objetivos 

 
Ações / Indicadores 

Avaliação 

 
Metas 

Gestão de Stocks 
Reforçar e corrigir medidas de 
gestão de stocks  

Modernização Administrativa; 
Eficácia Operacional; Eficiência 
Financeira; Melhoria contínua 

Desenvolver APP ou, em alternativa, 
adquirir módulo de software para 

registo e controlo  

Fase 1: Estudar e elaborar plano 
Fase 2: Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 28/02 
Fase 2: Até 31/03 
Fase 3: A partir de 01/04 
Melhoria Contínua e Modernização 
Administrativa (+ eficácia) 

Reorganização dos Serviços 
Fase 1: Estudar e elaborar plano 
Fase 2: Aprovação 
Fase 3: Materialização 

Fase 1: Até 28/02 
Fase 2: Até 31/03 
Fase 3: A partir de 01/04 
Definição formal de funções e 
competências;  
Definição de canais de informação 
interna; 
Eficácia Operacional;  
Eficiência Financeira;  
Melhoria contínua 
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10. SERVIÇO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO  

 

O Serviço Administrativo e Financeiro é constituído por 4 profissionais – 2 Técnicos 

Superiores Administrativos e 2 Técnicos Administrativos -, a que se junta, parcialmente, a 

Encarregada Geral que tem a seu cargo o aprovisionamento de géneros alimentares. 

 

A estrutura atual resume-se da seguinte forma: 

 

 
 

Em traços gerais, a Secretaria trata de todos os processos relacionados com utentes, tesouraria, 

contabilidade, expediente, atendimento ao público, assessoria ao Provedor, Mesa 

Administrativa e restantes órgãos sociais, entre muitas outras tarefas relacionadas com a 

complexa e vasta atividade da Santa Casa. 

 

Na mesma lógica, o serviço de Aprovisionamento assegura a aquisição de bens e serviços 

necessários à nossa atividade, bem como a gestão de stocks, e outras tarefas conexas. 

 

Estes serviços estão fisicamente desagregados há demasiados anos, o que provoca dificuldades 

acrescidas nas suas dinâmicas, com manifesta perda de eficácia em pequenos procedimentos 

quotidianos, algo que a conclusão da obra do novo edifício Técnico-Administrativo virá 

colmatar. 

 

Estão sinalizados vários problemas de fundo, de natureza organizacional e cultural, onde todas 

as competências e funções estão informalmente convencionadas, ao mesmo tempo que se 

verifica total ausência de procedimentos formais instituídos assim como procedimentos de 

verificação, acompanhamento e controlo. 

 

Uma das lacunas mais relevantes prende-se com a ausência absoluta de produção de 

informação para atos de gestão, sendo inexistente a análise financeira em dimensões diversas, 

quer ao nível de rotinas de controlo da execução orçamental, quer ao nível da verificação e 

controlo dos resultados de exploração de cada uma das respostas sociais, para referirmos 

apenas os temas mais relevantes. 

 

Por não ser despiciendo, releva-se a necessidade de a instituição se obrigar à adoção de 

processos e procedimentos de gestão mais escrutináveis, mais claros e mais transparentes, o 

que só poderá acontecer através da reorganização aqui mencionada e na implementação de 
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procedimentos formais objetivos, assim como a atribuição de funções e competências 

perfeitamente definidas. 

 

Por ser relevante, nota-se ainda que dos quatro profissionais mencionados, três iniciaram a sua 

atividade profissional na instituição, tendo “crescido” na atual filosofia de trabalho e cultura 

organizacional. Sendo a equipa ainda relativamente jovem, é também justo reconhecer que 

reúnem potencial técnico, conhecimento e valências pessoais muito interessantes, 

perfeitamente integráveis numa estrutura nova, quer sob o ponto e vista organizacional, quer 

sob o ponto de vista conceptual. 

 

A instituição terá muitas dificuldades em resolver os seus problemas estruturais sem uma 

intervenção neste serviço, que será tendencialmente longa, atendendo à complexidade e 

natureza das tarefas e funções, integradas na realidade da capacidade de resposta instalada, 

nomeadamente de caráter tecnológico. 

 

 
 

Esquema simplificado da reorganização do serviço administrativo e financeiro 
 

 

Será este um dos grandes desafios e objetivos para o ano de 2021 – a reorganização do serviço, 

com os mesmos recursos através da melhoria na eficácia, assente num novo paradigma cultural. 

 

 

11. PROJETOS E PROGRAMAS  

 

Para que seja possível a materialização de um crescimento generalizado e para que os 

resultados sejam visíveis e, acima de tudo, profícuos, as instituições têm que estar 

comprometidas, envolvendo os utentes, colaboradores, familiares e Mesa Administrativa em 

projetos de caráter continuado. 

 

Pretendemos dar continuidade aos projetos apesar de todos os condicionalismos inerentes à 

realidade que vivemos no país e no mundo. 

 

Não só mas também por razões de natureza financeira, a Misericórdia estará futuramente 

empenhada e apresentar candidaturas nos termos da definição da sua estratégia, para projetos 
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e programas cofinanciados, visando cumulativamente um avanço qualitativo nas respostas e o 

equilíbrio orçamental. 

 

11.1. Projetos Autónomos  

 

Projetos internos para continuar a desenvolver nas várias respostas sociais no próximo ano: 

Projetos Área 
Resposta 

Social 
Objetivo 

1 

Hortas biológicas 

de cultivo 

familiar 

Complexo 

das hortas 
Residências  

Criar uma ocupação inteligente com 

aprendizagens dos nossos utentes e ainda não 

perderem os saberes a nível do cultivo de 

produtos das hortas 

2 
Roda, cadeira 

roda  
Séniores Lar RCF 

Possibilitar aos utentes com limitações físicas 

a deslocação pelo jardim do complexo e assim 

aproveitarem ainda os benefícios do sol 

3 Antes e depois 
Cabeleireiro 

e 

Estética 
Lar RCF 

Estimular os utentes a cuidarem da sua 

imagem como forma de potenciar a sua 

autoestima, o seu bem-estar. 

4 
Conversas às 

segundas 
Socialização Residências 

Criar laços de vizinhança, promover o 

envelhecimento ativo e a comunicação entre 

os utentes. Abordar temáticas atuais e 

variadas. 

5 

Oficina “sons e 

sentidos” 

(on-line e 

presencial) 

Música 

ERPIs 

 

Centro de 

Dia 

Através da música haver uma maior interação 

entre os utentes 

Exercitar a memória e a motricidade com 

pequenos instrumentos musicais 

6 Saúde + 

Enfermagem 

 

Nutrição 
ASEG 

Efetuar rastreios aos utentes promovendo o 

seu bem-estar e ainda educar para a saúde. 

7 
À soleira da 

porta 

Socializaçã

o dos 

utentes 

SAD 

Promover a comunicação e estimular os 

utentes de sad a partilharem saberes, costumes 

e tradições. Motivar a saídas das suas casas para 

aproveitarem os benefícios do sol e de uma “boa “ 

conversa 

8 
Conversas no 

pátio 

(in) 

formação 

utentes 

CATEI 
Promover sessões de (in)formação sobre 

várias temáticas dirigido aos utentes 

9 

Criação de um 

gabinete de apoio 

à família e aos 

utentes com 

demência 

Família e 

utentes  

CLUBE 

VIDA 

Criação de uma unidade especializada, com 

suportes pedagógicos para treino de memória, 

trabalhando assim na prevenção do 

agravamento desta patologia, e ainda, 

encaminhamento para apoios sociais. 
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10 

“Olho que vê, 

coração que 

sente” 

RH 
ERPIs 

 

Prevenção de quedas e maior supervisão e 

acompanhamento dos utentes e familiares. 

11 
“De volta às 

origens…”  
Utentes 

ERPIs 

 

Criar condições que permitam proporcionar, 

aos residentes em erpi, o reencontro com as 

suas “origens”, a sua terra, as suas casas, 

vizinhos, amigos, as suas histórias de vida. 

12 
“Sentir os 

sentidos” 

Utentes 

com 

demência 

ERPIs 

 

Estimular de forma sensorial os utentes com 

demência, através de métodos similares aos 

do snoozeland e proporcionar momentos de 

prazer através da música, leitura, observação 

etc. 

 

 

11.2. Marca “Maria Avó, Artesanato”  

 

O artesanato tem cada vez mais “expressão” na nossa instituição, sendo fundamental para os 

utentes poderem continuar a ter aprendizagens e novas experiências de vida e ainda como 

forma de marketing social.  

 
 

Além disso e considerando o interesse que essa arte desperta, associado à motivação e 

crescimento da atividade, entendemos que a criação de uma marca própria, exclusiva e 

distintiva da Santa Casa da Misericórdia da Golegã será um projeto muito interessante, cujas 

fases de programação estão explícitas no N.º 3.7. deste documento. 

 

A nossa inspiração é sustentada na cultura local, de que tanto nos orgulhamos, nomeadamente 

atividades equestres, a vida e obra do Mestre Martins Correia, o Ribatejo e a sua identidade, a 

vida e obra de José Saramago, sem esquecer a nossa própria história e a nossa identidade 

religiosa.  
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12. COMUNICAÇÃO  

 

A nossa organização de hoje é mais do que um simples aglomerado de pessoas buscando 

isoladamente soluções que permitam o desenvolvimento da nossa atividade social e resultado 

financeiro. Ao invés, somos como um organismo vivo, formado por diversas partes diferentes  

e interdependentes, que trabalham em conjunto, para objetivos setoriais que visam no entanto 

um objetivo comum. Neste novo contexto, a comunicação institucional é extremamente 

importante. 

 

Para que a organização funcione, quer em termos operacionais, quer na componente da cultura 

organizacional e corporativo, a comunicação é fundamental. É ela que vai garantir que os 

colaboradores trabalhem de forma integrada e alinhada com os objetivos da instituição, 

fazendo ainda com que todos se sintam verdadeiramente parte dela, resultando numa melhoria 

motivacional e de desempenho constante, que se traduz normalmente em conseguir que todos 

os intervenientes sejam defensores da nossa identidade, da nossa “marca”. 

 

Face à importância que damos a este tema, temos como objetivo para o próximo ano, elaborar 

um Plano de Comunicação integrado, que englobe todo o processo comunicacional, quer 

interno quer externo, visando beneficiar a imagem da instituição para o exterior, ao mesmo 

tempo que a comunicação interna fará parte do projeto de reorganização que pretendemos 

colocar em curso. 

  

 

 

13. AMBIENTE  

 

É cada vez mais importante dar resposta às questões da sustentabilidade ambiental, sendo que 

a Misericórdia da Golegã tem vindo, ao longo dos anos, a instituir programas de sensibilização 

e algumas regras internas que permitam ir ao encontro desse desígnio, como contributo para 

boas práticas internas e diminuição da pegada ecológica. 

 

Em relação a esta temática, propomos para 2021, o seguinte: 

 

• Continuar a realizar junto dos utentes e colaboradores campanhas de sensibilização e 

informação para diminuição de consumos de água, eletricidade e material desgaste; 

• Diminuir o consumo de descartáveis utilizados pelos serviços de cozinha 

• Divulgar as boas práticas para uma melhor utilização da climatização/Ar condicionado; 

• Continuar a reutilizar algumas embalagens utilizadas pelos serviços de cozinha, nos Ateliers 

de Animação; 

• Criar a obrigatoriedade da reciclagem dos lixos domésticos em todos os ERPIS//Centro de 

Dia; 

• Criar um polo de compostagem do lixo orgânico para as hortas biológicas; 

• Evitar ao máximo o uso de material de plástico nos eventos 

• Promover a campanha junto dos profissionais, “Poupo aqui como em casa” 
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14. VOLUNTARIADO  

 

A atuação voluntária constitui uma das formas de realização de uma cidadania ativa e 

participativa, materializando solidariedade social. Portanto, deve continuar a ser estimulada 

como meio de fortalecer a integração de classes, promover a igualdade, a inclusão e a 

promoção humana no caminho dos valores cristãos e no sentido da incansável busca de 

fraternidade universal, que tanto valorizamos. 

 

A nossa instituição tem contado desde há anos, com vários voluntários, que se assumem como 

mais-valias inquestionáveis para um conjunto de atividades que desenvolvemos, que seriam 

de difícil concretização sem esse nobre e valoroso contributo. Dos Órgãos Sociais a monitores, 

passando por todos os outros que dão um pouco da sua vida à nossa causa, são várias as pessoas 

que connosco reforçam laços de fraternidade através das suas ações. 

 

Posto isto, propomos-mos para 2021, ao seguinte: 

 

• Continuar a parceria com o “Banco de Voluntariado” do município da Golegã. Temos 

atualmente quase quarenta voluntários em várias áreas: 

Saúde/Acompanhamento/Animação/Apoio Religioso/Academia Sénior apesar de grande 

parte não querer estar inscrito nesta parceria. 

• Assinalar o Dia do Voluntário, on line, como dia de reflexão sobre o voluntariado na SCMG. 

• Criar um cartão de identificação do Voluntário 

• Criar uma parceria com a Fábrica da Igreja, no sentido de angariar mais voluntários jovens. 

 

 

15. CULTO RELIGIOSO  

 

Misericórdia é, desde logo, um termo amplo que se refere a benevolência, perdão e bondade 

numa variedade de contextos éticos, religiosos, sociais e legais. 

 

A Santa Casa é uma associação de fiéis, com personalidade jurídica canónica, cujo fim é a 

prática das Catorze Obras de Misericórdia, tanto corporais como espirituais, visando o serviço 

e apoio com solidariedade a todos os que precisam, bem como a realização de atos de culto 

católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado pelos princípios do humanismo 

e da doutrina e moral cristãs.  

 

A espiritualidade assume por isso uma grande importância na vida da nossa instituição, dos 

nossos utentes e por isso cada vez mais nos empenhamos, com o apoio dos voluntários, em dar 

continuidade semanalmente a atividades religiosas mais organizadas, tais como, Celebração 

da Palavra, Missa, Terço, e ainda o acompanhamento de um grupo de utentes, que apoia na 

celebração da eucaristia.  

 

Ainda assim, a Misericórdia da Golegã trata com o respeito devido, aqueles que não se revendo 

no catolicismo, manifestem a sua vontade da não participação em atos de culto religioso que 

regularmente promovemos, não existindo qualquer obrigação nesse sentido. Não somos uma 
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instituição laica e não queremos sê-lo, mas devemos tratar com tolerância e respeito os que 

divergem de nós, exigindo naturalmente a todos, a mesma tolerância e o mesmo respeito. 

 

Além das iniciativas regulares, propomos-mos ainda dar continuidade à abertura regular da 

Capela de Nossa Senhora dos Anjos, tendo como objetivo tornar o nosso património religioso 

acessível a visitação, como local de culto. 

 

 

16. PARCERIAS ESTRATÉGICAS 

 

Têm sido fundamentais para a vida da instituição as parcerias existentes, sendo importante 

manter e reforçar as relações institucionais, num clima saudável e com o elevado espírito de 

cooperação, nomeadamente com o Instituto da Segurança Social, através do Centro Distrital 

de Santarém, que além de nosso parceiro é também uma entidade tutelar. 

 

A Misericórdia tem vindo a fazer parte integrante dos fóruns restritos e alargados do RSI – 

Rendimento Social de Inserção, CPCJ – Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e Rede 

Social, sendo espaços onde está espelhado o tecido social do concelho e em que podemos 

intervir ativamente no desenvolvimento de políticas sociais locais. 

 

Além das referidas, destacamos ainda mais alguns parceiros, com quem procuraremos 

aprofundar e reforçar as relações institucionais e de cooperação: 

• UMP – União das Misericórdias Portuguesas; 

• Secretariado Regional de Santarém da UMP; 

• RUTIS - Rede de Universidades Seniores; 

• Centro Social e Paroquial da Golegã; 

• Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga; 

• Casa do Povo do Pombalinho; 

• Agrupamento de Escolas da Golegã, Azinhaga e Pombalinho; 

• Centro de Emprego e Formação Profissional de Santarém e de Tomar; 

• NERSANT; 

• Escola Superior de Saúde de Santarém; 

• Ministério da Justiça; 

• CRIT; 

• Autarquias Locais; 

• Escola Profissional Gustave Eiffel do Entroncamento; 

• GNR/Escola Segura; 

• Museu Agrícola de Riachos; 

• Instituto de Reinserção Social; 

• Unidade de Saúde Familiar da Golegã; 

 

É ainda importante reforçar as relações de parceria com os nossos parceiros de negócio, 

nomeadamente com fornecedores de bens e serviços. 

 

Além disso, é pertinente iniciar contactos para estabelecimento de protocolos e parcerias com 

a Academia, nomeadamente as instituições de ensino superior da região, no sentido de trazer, 
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por um lado, o conhecimento técnico e científico à Instituição e, por outro, possibilitar aos 

estudantes evoluir em contexto de trabalho, promovendo também a Santa Casa sob o ponto de 

vista institucional. 

 

 

17. OUTRAS OFERTAS SOCIAIS  

 

Além das respostas sociais antes referidas, a Misericórdia tem também ao dispor da 

comunidade outras, mais específicas, que procura difundir e colocar ao serviço das pessoas, 

tais como: 

 

• Cantina Social; 

• Parque de Ajudas Técnicas/serviços de Apoio; 

• Banco de Mobiliário e utilidades domésticas; 

• “Lojinha Social”, situado no Clube Vida; 

• Ginásio, com Fisioterapia e Reabilitação; 

• Teleassistência; 

• Parque Geriátrico; 

• Balança digital para pessoas com mobilidade reduzida; 

• Turismo Sénior – Intercâmbio com outras instituições, com especial enfoque durante a FNC; 

 

 

18. RECURSOS HUMANOS  

 

O ano de 2020 foi completamente atípico, devido à crise pandémica que se abateu sobre o País 

e o mundo, atingindo em particular as populações mais vulneráveis, justamente as que estão 

ao nosso cuidado. 

 

Face à contingência conhecida e considerando os riscos potencialmente fatais para os nossos 

utentes, foi necessária a introdução de alterações muito sensíveis e, porque não, muito 

agressivas, nas nossas dinâmicas quotidianas, obrigando ainda a um redimensionamento 

organizacional profundo, como resposta à situação epidemiológica, alterações plasmadas nos 

Planos de Contingência que em tempo útil elaborámos e colocámos em prática. 

 

O esforço da Direção do Serviço Social foi notável, mas também o envolvimento de todos os 

Recursos Humanos. Sem a sua disponibilidade, compreensão e espírito de missão, a nossa 

tarefa não teria tido o sucesso que até agora obteve, num contexto particularmente complexo, 

que naturalmente cria uma apreensão compreensível e receios fundados em todos aqueles a 

que cabe garantir os cuidados aos utentes e, a partir de março, também a sua segurança 

sanitária.  

 

Só com um trabalho diário e contínuo de acompanhamento das equipas, é possível promover 

uma maior qualidade nos serviços prestados e respostas mais competentes e ajustadas, 

centradas no utente e na família e especialmente nesta altura da vida das pessoas. 



 

44 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DA GOLEGÃ Plano de Atividades e Orçamento | 2021 

Para isso tem sido fundamental, para a obtenção de maior rigor no trabalho diário, o 

cumprimento dos procedimentos, impressos, registos e cumprir com as boas práticas umas 

novas, outras já utilizadas, mas com mais rigor e empenho de todos, como a realidade o exige.). 

 

Face à incerteza do período em que estas medidas de contingência irão vigorar, o nosso 

objetivo prioritário é a criação de equipas de cuidadores ainda mais preparados, mais 

conhecedores e mais consciencializados para lidar com uma situação tão inusitada quão 

exigente. 

 

 

18.1. Quadro de Pessoal  

 

A Misericórdia da Golegã conta com um vasto quadro de pessoal, alocado a vários Serviços e 

às diferentes respostas sociais, com funções, competências e categorias profissionais 

diversificadas, como exposto no quadro seguinte. 

 

 

Serviço / Categoria Profissional Quantidade 

Administrativo 4 

Assistente Administrativo 1 

Técnica(o) Superior Administrativo 2 

Técnica(o) Administrativo 1 

Cozinha 10 

Ajudante de Cozinheira 3 

Cozinheira Grau II 2 

Despenseira Principal 1 

Trabalhador(a) de Serviços Gerais 3 

Cozinheira Principal 1 

Lavandaria 4 

Operadora de Lavandaria 4 

Manutenção 1 

     Trabalhador(a) Serviços Gerais 1 

Transportes 1 

Motorista 1 

Saúde - Alimentação 1 

Dietista 1 

Saúde - Enfermagem 2 

Enfermeira 2 

Saúde - Fisioterapia 4 

Técnica(o) de Fisioterapia 3 

Fisioterapeuta 1 

Social - Animação 3 

Animadora Cultural 2 

Auxiliar Social 1 
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Social - Apoio Direto 64 

Ajudante de Lar e Centro de Dia 30 

Ajudante Familiar 5 

     Trab. dos Serviços Gerais 29 

Social - Encarregadas 4 

Encarregada de Setor 2 

Encarregada Geral  2 

Social - Técnicos Superiores 6 

Diretora Coordenadora 1 

     Diretora Técnica 1 

     Técnico Sup. Serviço Social 4 

TOTAL  104 

 

Contamos ainda com 11 avenças em serviços diversos como a medicina, enfermagem, 

monitores de atividades musicais, físicas e consultoria. 

Temos ainda na Instituição 1 Psicóloga que fez estágio profissional e agora está em regime de 

Voluntariado 

  

 

18.2. Formação Profissional  

 

A formação profissional dos Quadros não se pode dissociar da melhoria das competências 

técnicas e humanas de cada colaborador, já que a atividade dominante é desgastante, sendo 

aconselháveis novas aprendizagens. Só desta forma a nossa missão pode ser implementada por 

todos, com a eficácia e resultados desejados. 

 

Para o ano de 2021 sugere-se a realização de ações de formação financiadas, para, por um lado, 

permitir a aquisição de competências aos colaboradores e, por outro, mitigar os impactos 

orçamentais, sempre relevantes, no contexto atual. 

 

18.2.1. Plano de Formação Profissional  
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Ações 

direcionadas 

para  

lavandaria/co

pa e cozinha 

no 
âmbito do 
HACCP 

4h  
(várias 

sessõe

s) 

Empresa 

Rigortrab Ao longo de todo o ano 
Colaboradores de 

lavandaria/copa e 

cozinha 

Importância 

dos     

posicionament

os nas pessoas 
dependentes 

4h  

(vári

as 

sessõ

es) 

Fornecedo

r em 

nome 

individual 

Ao longo de todo o ano Colaboradoras de apoio 

diretos das várias 

valências 

 

 

Durante o ano surgem outros momentos de formação que não estão programados 

especialmente on-line e pensamos que devem ser aproveitados para capacitar os colaboradores. 

 

Nota: As formações com número de horas definido e promovidas pelo Centro de Formação de 

Santarém só se realizarão se tivemos número suficiente de formandos (cerca de 18 a 20 

utentes). 

 

 

18.3. Formação Outdoor e Benefícios dos R.H.   

 

Fomentar espaços Outdoor entre os colaboradores tem sido um objetivo da instituição, pois, 

como sabemos, permitem melhorar o desempenho profissional, diminuindo por vezes 

situações de stress, tão comuns no trabalho. 

 

O desgaste físico e mental é elevado e isso, por vezes, tem reflexos no absentismo, assim como, 

em posturas menos adequadas por parte de quem cuida. 

As iniciativas ao longo do ano para “descontração” e maior interação entre os colaboradores 

de forma informal contribuem para uma maior coesão das equipas, e são as seguintes: 

 

 

Mês Atividade 

Janeiro IV Terço dos RH através de divulgação de som lar Rodrigo 

C.F. 

Maio 
“Caminhar” através da plataforma de ZOOM 

Setembro 
VI Gala dos Recursos Humanos “ Cinema ao Ar Livre 

Novembro 
Dia do Cuidador 

Dezembro 
Atividades Natalícias / Cabaz de Natal 

 

 

Aconselhamento médico, de enfermagem e de nutrição 
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Ao longo do ano 

Massagens Terapêuticas em SOS 

Apoios na Saúde: 

- Desconto de 10% na Clínica Dentária da Golegã; 

- Desconto 10% no Centro Ótico; 

- Desconto 10% na Farmácia António Lucas,  Entroncamento 

Propostas para o novo ano: 

- Desconto de 10% (loja de vestuário) 

- Desconto de 10% em clínica médica 

- Desconto nas empresas AGEA de seguros 

 

 

 

19. HIGIENE E SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO 

 

Como todos sabemos tem grande importância na instituição, pois tem reflexos em todas as 

respostas sociais, na vida dos utentes, colaboradores e demais agentes. No decorrer do ano a 

empresa Rigortrab, que nos apoia nesta área, tem realizado as consultas regulares, com  

periodicidade programada, além de outras, sempre que necessário, para que se possa atestar a 

capacidade dos colaboradores, para o desempenho diário das suas funções. 

 

Tem realizado também visitas de acompanhamento ao nível da segurança alimentar e 

posteriormente identifica as não conformidades a esse nível, havendo as respetivas correções. 

Tem desenvolvido também, sessões de sensibilização aos colaboradores dos serviços de 

cozinha, lavandaria e apoio direto. 

 

No âmbito da Segurança no Trabalho, a empresa tem feito visitas às respostas sociais, 

identificando os riscos, não conformidades existentes de forma à prevenção de acidentes 

laborais. 

 

Assim 2021 deverá ser um ano fulcral nesta área pois ainda existem algumas lacunas, sendo 

necessário: 

 

• Dar continuidade à avaliação médica dos profissionais de forma a atestar a adaptabilidade 

do colaborador para a função que exerce 

• Dar continuidade aos procedimentos legais que tem obrigatoriedade, nos vários edifícios 

(medidas de Autoproteção) 

• Efetuar pequenos Simulacros no Centro de Dia e Lar Rodrigo da Cunha Franco, para treino 

das equipas. 

• Atualizar as equipas de segurança nas respostas sociais. 

• Continuar a estar atento no corrigir não conformidades detetadas pelos técnicos da empresa 

parceira. 

• Desenvolvimento de ações de sensibilização nesta área e  de acordo com as orientações da 

DGS, junto dos vários colaboradores e ainda dos utentes. 
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III  ORÇAMENTO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A proposta de orçamento, ora presente à Assembleia Geral, assenta em pressupostos 

responsáveis e em previsões consentâneas com a realidade da Instituição e das condições de 

contexto. Visa esta proposta, dar resposta ao Plano de Atividades para o ano de 2021, por um 

lado, e satisfazer as exigências do seu funcionamento corrente, por outro. 

 

Os documentos previsionais foram elaborados de uma forma realista, rigorosa e responsável, 

tendo como base previsões baseadas no conhecimento da estrutura orgânica da Instituição, 

bem como os orçamentos de anos anteriores e verificação de execução orçamental, 

especialmente do ano de 2020. 

 

O orçamento para 2021 resulta num saldo orçamental operacional positivo em cerca de 33k 

euros, resultante da diferença entre os rendimentos e os gastos correntes previsionais. 

 

Importa ainda salientar que os gastos de investimento estarão diretamente relacionados com os 

rendimentos de investimento, isto é, o investimento previsional dependerá diretamente da 

execução dos rendimentos previstos, calculados em cerca de 260k euros. 

 

Os valores considerados na conta 63 (Gastos com Pessoal), foram calculados segundo os 

seguintes critérios: i) apuramento direto da aplicação das remunerações fixadas para cada 

trabalhador, considerando um aumento do salário mínimo nacional de 15 euros; ii) ponderação 

previsional do impacto das ausências por motivos de baixa médica (na ordem dos 60k euros); 

iii) não foram considerados valores (conta 6312) para constituição de equipas de substituição 

– “equipas em espelho”. 

 

O fato do valor previsional total para a conta 63 se apresentar inferior ao previsto para o ano 

anterior, apesar de a expetativa do aumento do salário mínimo nacional ser inferior ao de 2020, 

justifica-se pela sobre orçamentação dessa conta no ano anterior, fazendo fé na análise da 

execução orçamental à data de 31 de outubro de 2020. 

 

Na comparação da generalidade das contas de 2020 para 2021, nota-se que, em valor absoluto, 

não existem alterações expressivas. 

 

No que diz respeito aos gastos de investimento, 77% referem-se à plurianualidade dos já 

considerados em 2020, nomeadamente no que diz respeito às obras em curso, do edifício 

técnico administrativo e da reabilitação do Lar Rodrigo da Cunha Franco, com atrasos 

significativos na execução física, em parte justificáveis pela crise pandémica. 

 

Em termos globais, este orçamento representa uma redução face ao anterior na ordem dos 142k 

euros, cerca de 5,6%. 

 

A previsão relativa aos rendimentos de investimento é menos ambiciosa que a do ano anterior, 

com uma variação previsional em baixa na ordem dos 173k euros (31,7%), ao mesmo tempo 
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que a previsão dos gastos correntes – calculados com base na execução de 2020 disponível à 

data da execução deste orçamento – é mais ambiciosa, com uma expetativa de redução na 

ordem dos 62k euros, cerca de 3%. A redução dos gastos de investimento justifica-se pela 

execução física e financeira dos investimentos em curso em 2020, que transitam para 2021. 

 

Face à conceito do negócio das Residências Assistidas, tal como foi construído e 

implementado, que assenta a sua sustentabilidade não nos rendimentos dos serviços prestados, 

mas essencialmente nos decorrentes das alienações do direito de habitação vitalícia, estes 

rendimentos estão considerados como correntes e não de investimento. 

 

Tal como no ano anterior, este orçamento está elaborado na sequência da reclassificação da 

contabilidade e, considerando-o claro, detalhado e transparente, refletindo critérios de gestão 

adequados à realidade, a Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Golegã 

submete-o à consideração e deliberação da Assembleia Geral, nos termos do disposto na alínea 

c) do N.º1 do Artigo 21º do Compromisso da Irmandade, propondo a sua aprovação. 
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2. RESUMO DO ORÇAMENTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS

Conta Designação

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 391 431,20 357 371,82 34 059,38 9,5%

62 Fornecimentos e serviços externos 334 792,36 359 225,63 -24 433,27 -6,8%

63 Gastos com Pessoal 1 256 039,36 1 323 714,80 -67 675,44 -5,1%

68 Outros Gastos e Perdas 4 015,00 5 865,00 -1 850,00 -31,5%

69 Gastos de Financiamento 10 000,00 12 380,00 -2 380,00 -19,2%

-- Gastos de Investimento (i) 406 044,35 486 136,29 -80 091,94 -16,5%

TOTAL DOS GASTOS 2 402 322,27 2 544 693,54 -142 371,27 -5,6%

Gastos Correntes 1 996 277,92 83,1% 2 058 557,25 80,9% -62 279,33 -3,0%

Gastos de Investimento (i) 406 044,35 16,9% 486 136,29 19,1% -80 091,94 56,3%

RENDIMENTOS

Conta Designação

71 Vendas 0,00 0,00 0,00 0,0%

72 Prestações de Serviços 1 137 648,01 1 160 102,45 -22 454,44 -1,9%

75 Subsídios, Doações e Legados à Exploração 684 798,08 673 415,19 11 382,89 1,7%

78 Outros Rendimentos 317 526,61 275 613,64 41 912,97 15,2%

   Correntes 207 126,61 165 213,64 41 912,97 25,4%

   De Investimento (i) 110 400,00 110 400,00 0,00 0,0%

79 Rendimentos Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,0%

-- Financiamentos para Investimento (i) 262 349,57 435 562,25 -173 212,68 -39,8%

TOTAL DOS RENDIMENTOS 2 402 322,27 2 544 693,53 -142 371,26 -5,6%

Rendimentos Correntes 2 029 572,70 84,5% 1 998 731,28 78,5% 72 754,39 3,6%

Rendimentos de Investimento (i) 372 749,57 15,5% 545 962,25 21,5% -173 212,68 -31,7%

Variação 2021/2020

Variação 2021/2020

Ano 2021 Ano 2020

Ano 2021 Ano 2020
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3. RENDIMENTOS 

 

3.1. Estrutura dos Rendimentos Correntes   

 

 
Verifica-se que grande parte dos rendimentos correntes decorrem da nossa atividade social, 

sendo que desses, 53% resultam de mensalidades de utentes e comparticipações familiares 

(Conta 72) e 32% de comparticipações do Estado, por via das transferências do ISS. 

Os restantes 15% são provenientes basicamente de arrendamentos e exploração das residências 

assistidas, incluindo a alienação do direito de habitação vitalício. 

 

Dado o peso da conta 72 – Prestações de Serviços, importa detalhar a proveniência dos 

rendimentos – apenas rendimentos próprios (não inclui comparticipações do Estado): 

 

 

1 137 648,01; 
53%

684 798,08; 32%

317 526,61; 
15%

Estrutura dos Rendimento Correntes
Contas 71 a 79

Prestações de Serviços

Subsídios, Doações e
Legados à Exploração

Outros Rendimentos

1150,00; 0%

636 237,48; 56%

90 185,31; 8%

348 430,82; 31%

56 969,40; 5%

4 675,00; 0%
Estrutura dos Rendimentos Correntes 

72. Prestações de Serviços 

Quotizações Irmandade

Comparticipações de
Utentes (Acordos Coop.)

Comparticipações Familiares

Comparticipações de
Utentes (Provisórios)

Residências Assistidas -
Serviços

Academia Sénior - Cotização



 

53 
 

SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DA GOLEGÃ Plano de Atividades e Orçamento | 2021 

As somas das contas 72121 – Comparticipações de Utentes, sob acordo de cooperação e a 

72123 – Comparticipações de Utentes, em regime privado, representam 87% do total da conta 

72 – Prestações de Serviços. 

 

Espartilhando a conta 72121 – Comparticipações de Utentes, sob acordo de cooperação, 

temos uma visão detalhada do contributo de cada uma das respostas sociais, sendo que o maior 

rendimento resulta de “Lares” e o segundo maior contributo de “SAD”. 

 

 
 

A conta 75 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração, refere-se a contribuições do 

Estado, através das transferências relativas aos acordos de cooperação: 

 

 

479 782,63; 75%

50 296,70
; 8%

101 569,48; 
16%

3 022,96; 1% 1 565,71; 0%

Estrutura dos Rendimentos Correntes 
72121. Comparticipações de Utentes (Acordos Coop.)

Lares

Centro de Dia

SAD - Serv. Apoio
Domiciliário

Centro de Convívio

Refeitórios - Cantina Social

422 664,85; 62%

42 181,08
; 6%

144 865,65; 21%

53 064,00; 8%

3 022,50; 0%

0,00; 0%

6 000,00; 1%

5 000,00; 1% 0,00; 0%

8 000,00; 1%

Estrutura dos Rendimentos Correntes 
75. Subsídios, Doações e Legados à Exploração (Estado)

Lares

Centro de Dia

SAD - Serv. Apoio Domiciliário

Centro de Convívio

Refeitórios - Cantina Social

POPH - Form. Modulares
Certificadas

IEFP - Inst. Emprego e Formação
Profissional

Programas de Estágios
Profissionais

Portugal Inovação Social -
Capacitaçao p/ Inv.

Outros Subsidios
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É evidente que, também na conta 75, as rúbricas “Lares” e “SAD” representam uma grande 

parte das transferências do Estado. 

 

A conta 78 – Outros Rendimentos, que representa cerca de 15% da estrutura total de 

rendimentos correntes, é composta por: 

 

 
 

As rúbricas “alienação de ativos não financeiros” e “residências assistidas” encontram-se 

resumidas no quadro abaixo: 

 

 

 
 

Procurando interpretar o peso da receita do estado nos rendimentos correntes, atente-se ao 

gráfico seguinte, constando-se que representa 34% e apenas 28,5% do total dos rendimentos, 

correntes e de investimento, agregados. 

 

3 440,00; 1% 15 000,00; 5%

110 400,00; 
35%

35 038,7
1; 11%

116 000,00; 
36%

37 647,90; 
12%

Estrutura dos Rendimentos Correntes
78. Outros Rendimentos

Rendimentos
Suplementares

Recuperação de Dívidas
a Receber

Alienação de Ativos não
Financeiros

Arrendamento

Residências Assistidas

Outros

787 Rendimentos e Ganhos Invest. Não Financeiros 261 438,71

7872 Alienação de Ativos não Financeiros 110 400,00

78721 Ap. T3, R Carlos M Gonçalves,22, 1º Esq. T (i) 16 500,00

78722 Ap. T3, R Carlos M Gonçalves, 22, 2º Esq. F (i) 34 500,00

78723 Moradia Rua Padre Marrão, n.º 53, Golegã (i) 40 000,00

78724 Mor. R Hilário José Barreiros, n.º 19, Pombalinho(i) 19 400,00

78732 Edifícios e Outras Construções 151 038,71

787321 Arrendamento 35 038,71

7873211 Urbano 20 579,52

7873211 Rústico 14 459,19

787322 Residências Assistidas 116 000,00

Alienação direitos 1 Residência não específica 38 000,00

Alienação direitos 1 Residência não específica 38 000,00

Alienação direitos 1 Residência não específica 40 000,00

787 Rendimentos e Ganhos Invest. Não Financeiros 261 438,71

7872 Alienação de Ativos não Financeiros 110 400,00

78721 Ap. T3, R Carlos M Gonçalves,22, 1º Esq. T (i) 16 500,00

78722 Ap. T3, R Carlos M Gonçalves, 22, 2º Esq. F (i) 34 500,00

78723 Moradia Rua Padre Marrão, n.º 53, Golegã (i) 40 000,00

78724 Mor. R Hilário José Barreiros, n.º 19, Pombalinho(i) 19 400,00

78732 Edifícios e Outras Construções 151 038,71

787321 Arrendamento 35 038,71

7873211 Urbano 20 579,52

7873211 Rústico 14 459,19

787322 Residências Assistidas 116 000,00

Alienação direitos 1 Residência não específica 38 000,00

Alienação direitos 1 Residência não específica 38 000,00

Alienação direitos 1 Residência não específica 40 000,00
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3.2. Estrutura dos Rendimentos de Investimento (Financiamentos de Investimentos)  

 

A estrutura dos financiamentos de investimentos é a representada no gráfico abaixo, 

correspondendo ao seguinte: 

 

- Reabilitação Lar RCF – 7%  – Reservas de capital – Crédito Bancário 

- Reabilitação Lar RCF – PT2020 – 34% - Comparticipação Portugal 2020 (fundo perdido) 

- Capitais Próprios – 59% - Reservas de capital – Crédito Bancário e Existências Financeiras 

previstas a 31/12/2020 
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684 798,08; 34%
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Rendimentos correntes vs. Rendimentos e Financiamentos de Investimento: 

 

 
Os rendimentos correntes assumem uma parte de 84% na estrutura total de rendimentos e 

financiamentos. 

 

 

4. GASTOS 

 

4.1. Estrutura dos Gastos Correntes   

 

A estrutura dos gastos correntes apresenta 63% de pessoal, e a quase totalidade dos gastos 

restantes absorvidos por “Fornecimentos e Serviços Externos” e “Custos mercadorias vendidas 

e matérias consumidas”. 

Nos “gastos de financiamento” estão considerados os juros e encargos dos empréstimos 

aprovados na última Assembleia Geral. 

 

2 029 572,70; 
84%

372 749,57; 
16%

Rendimentos Correntes

Rendimentos e
Financiamento de
Investimento

391 431,20; 
20%

334 792,36; 
17%1 256 039,36

; 63%

4 015,00; 0% 10 000,00; 0%

Estrutura dos Gastos Correntes

Custo mercadorias vendidas e
matérias consumidas

Fornecimentos e serviços externos

Gastos com Pessoal

Outros Gastos e Perdas

Gastos de Financiamento
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Detalham-se de seguida os gastos previstos na conta 61 “Custo mercadorias vendidas e 

matérias consumidas”, onde se constata que os géneros alimentares representam uma parte 

muito substancial dos gastos totais. Os “géneros alimentares” representam cerca de 58% da 

conta 61 e 12% dos gastos correntes.  

 
 

Em relação à conta 62 “Fornecimentos e serviços externos”, representada no gráfico abaixo, 

verifica-se que os Serviços Especializados e Energia e Fluidos, representam 70% do total da 

rúbrica,  sendo o restante praticamente absorvido por Serviços Diversos. 

 
Para análise da conta 622 – Serviços Especializados, atente-se ao gráfico seguinte: 

 

 

228 992,18; 58%

45 492,24; 
12%

25 667,91; 7%

21 795,82; 6%

4 152,63; 1% 44 973,45; 
11%

20 356,98; 5%
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Material de Escritório
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107 261,36; 32%

15 835,00; 5%

128 100,00; 38%
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Serviços Especializados
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Energia e Fluídos

Deslocações e estadas
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4.2. Estrutura dos Gastos de Investimento  

 

Os gastos de investimento estão suficientemente detalhados no mapa do orçamento, pelo que 

não se apresenta aqui a sua representação gráfica. 

No entanto, a componente dos gastos mais relevantes decorre de compromissos assumidos em 

2020, mas com a execução física e financeira para 2021, fato influenciado também pela atual 

crise pandémica. 
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5. ORÇAMENTO – Rendimentos 
 

Conta Designação   Montantes 

71   Vendas     0,00 

72   Prestações de Serviços     1 137 648,01 

  7211 Quotizações Irmandade   1 150,00   

         

  7212 Comparticipações de Serviços Sociais   1 136 498,01   

         

  72121 Comparticipações de Utentes (Acordos Coop.) 636 237,48   

  721211 Lares   479 782,63   

  7212111 Lar Rodrigo da Cunha Franco   336 931,91   

  72121111      Mensalidades   326 712,77   

  72121112      Outros Rendimentos Utentes   10 219,14   

  7212112 Lar Francisco Mendes de Brito   42 214,54   

  72121121      Mensalidades   41 718,20   

  72121122      Outros Rendimentos Utentes   496,33   

  7212113 CATEI   100 636,19   

  72121131      Mensalidades   100 120,95   

  72121132      Outros Rendimentos Utentes   515,24   

  7212114 Centro de Férias   0,00   

  72121141      Mensalidades   0,00   

  72121142      Outros Rendimentos Utentes   0,00   

  721212 Centro de Dia   50 296,70   

  7212121      Mensalidades   50 232,81   

  7212122      Outros Rendimentos Utentes   63,89   

  721213 SAD - Serv. Apoio Domiciliário   101 569,48   

  7212131      Mensalidades   101 526,39   

  7212132      Outros Rendimentos Utentes   43,08   

  721215 Centro de Convívio   3 022,96   

  72121151      Mensalidades   2 250,00   

  72121152      Outros Rendimentos Utentes   772,96   

  721216 Refeitórios - Cantina Social   1 565,71   

         

  72122 Comparticipações Familiares   90 185,31   

  721221 Lares   90 185,31   

  7212211     Lar Rodrigo da Cunha Franco   65 742,52   

  7212212     Lar Francisco Mendes de Brito   14 140,26   

  7212213     CATEI    10 302,53   
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  72123 
Comparticipações de Utentes 

(Provisórios) 
  348 430,82   

  721231 Lares   348 430,82   

  7212311 Lar Rodrigo da Cunha Franco   26 922,60   

  72123111      Mensalidades   26 400,00   

  72123112      Outros Rendimentos Utentes LRCF   522,60   

  7212312 Lar Francisco Mendes de Brito   27 549,60   

  72123121      Mensalidades   26 400,00   

  72123122      Outros Rendimentos Utentes LFMB   1 149,60   

  7212313 CATEI    0,00   

  72123131      Mensalidades   0,00   

  72123132      Outros Rendimentos Utentes CATEI   0,00   

  7212314 Centro de Férias   280 236,02   

  72123141      Mensalidades   277 200,00   

  72123142      Outros Rendimentos Utentes CFÉRIAS   3 036,02   

  7212315 Residências Assistidas   13 722,60   

  72123151      Mensalidades   13 200,00   

  72123152      Outros Rendimentos Utentes RESID   522,60   

         

  72124 Residências Assistidas - Serviços   56 969,40   

  721241 Alimentação   28 787,84   

  721241 Tratamento de Roupa   7 768,73   

  721241 Higienização da Casa   4 035,22   

  721241 Higiene Pessoal e Conforto   16 377,61   

  721241 Outros Rendimentos Utentes    2 173,33   

         

  72125 Academia Sénior - Cotização   4 675,00   

         

75   
Subsídios, Doações e Legados à 

Exploração 
    684 798,08 

  751 Subsídios de Entidades Públicas       

         

  7511 ISS, IP - Centro Distrital   665 798,08   

  75111 Lares   422 664,85   

  751111      Lar Rodrigo da Cunha Franco   269 081,16   

  751112      Lar Francisco Mendes de Brito   36 222,46   

  751113      CATEI    117 361,23   

  75112 Centro de Dia   42 181,08   

  75113 SAD - Serv. Apoio Domiciliário   144 865,65   

  75114 Centro de Convívio   53 064,00   

  75115 Refeitórios - Cantina Social   3 022,50   
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  7512 POPH - Form. Modulares Certificadas   0,00   

         

  
75131 IEFP - Inst. Emprego e Formação 

Profissional 
  6 000,00   

  75132 Programas de Estágios Profissionais   5 000,00   

  
75133 Portugal Inovação Social - Capacitaçao p/ 

Inv. 
  0,00   

  75134 Outros Subsidios   8 000,00   

         

78   Outros Rendimentos    317 526,61 

  781 Rendimentos Suplementares   3 440,00   

  7811 Subsídio de Funeral   2 540,00   

  7812 Casa Mortuária    900,00   

         

  783 Recuperação de Dívidas a Receber   15 000,00   

         

  
787 Rendimentos e Ganhos Invest. Não 

Financeiros 
261 438,71   

         

  7872 Alienação de Ativos não Financeiros   110 400,00   

  78721 Ap. T3, R Carlos M Gonçalves,22, 1º Esq. T (i) 16 500,00   

  78722 Ap. T3, R Carlos M Gonçalves, 22, 2º Esq. F (i) 34 500,00   

  78723 Moradia Rua Padre Marrão, n.º 53, Golegã (i) 40 000,00   

  
78724 Mor. R Hilário José Barreiros, n.º 19, 

Pombalinho 
(i) 19 400,00   

        

  78732 Edifícios e Outras Construções   151 038,71   

  787321 Arrendamento   35 038,71   

  7873211      Urbano   20 579,52   

  7873211      Rústico   14 459,19   

  787322 Residências Assistidas   116 000,00   

         Alienação direitos 1 Residência não especificada 38 000,00   

         Alienação direitos 1 Residência não especificada 38 000,00   

         Alienação direitos 1 Residência não especificada 40 000,00   

         

  788 Outros   37 647,90   

  7885 Restituição de Impostos   20 047,90   

  78851 IVA   20 047,90   

         Bens alimentares   11 200,26   

         Imóveis - Construção Civil   8 847,64   

  7888 Outros não Especificados   17 600,00   

  78881 Donativos    15 000,00   
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  78882 Atividades Lúdico-Culturais e Reliosas   2 500,00   

  78888 Outros não Especificados   100,00   

            

79   Rendimentos Financeiros     0,00 

  7911 Juros Recebidos   0,00   

  7915 Juros de Mora   0,00   

  7988 Outros não Especificados   0,00   

            

--   Financiamentos para Investimento     262 349,57 

    Reabilitação Lar RCF  (i) 18 074,59   

    Reabilitação Lar RCF - PT2020 (i) 89 274,98   

    Capitais Próprios (i) 155 000,00   

            

            

            

 

     TOTAL DOS RENDIMENTOS  2 402 322,27 

     Rendimentos Correntes 2 029 572,70 84,5% 

     Rendimentos de Investimento (i) 372 749,57 15,5% 
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6. ORÇAMENTO – Gastos 

 

Conta Designação   Montantes 

61   Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 391 431,20 

  61211 Géneros alimentares   228 992,18   

  61221 Material Clínico    45 492,24   

  61222 Material Hoteleiro   25 667,91   

  61223 Limpeza    21 795,82   

  61224 Material de Escritório   4 152,63   

  61225 Higiéne Pessoal   44 973,45   

  61226 Lavandaria   20 356,98   

            

62   Fornecimentos e serviços externos      334 792,36 

  6211 Subcontratos (Fornecimento e Alimentação)    0,00   

            

  622 Serviços Especializados    107 261,36   

  6221 Trabalhos especializados    58 225,66   

  62211 Consultoria, Acessoria e Contabilidade    23 444,50   

         ROC - Revisor Oficial de Contas   3 874,50   

         Serviços de Contabilidade   4 428,00   

         Assessoria Jurídica   6 642,00   

         Adorior - Port. Inov. Social - Capacitaçao p/ Inv. 8 500,00   

  62212 Serviços de Medicina e Enfermagem   22 957,56   

         Médicos(as)   7 500,00   

         Enfermeiros(as)   15 457,56   

  62213 Atividades Lúdicas e Culturais   6 786,00   

         Professores/Monitores Atividades Musicais   1 800,00   

         Professores/Monitores Teatro   2 400,00   

         Professor Coro ASEG   2 586,00   

  62214 Atividades Desportivas   5 037,60   

         Professores/Monitores Atividades Desportivas   4 197,60   

         Professores/monitores Ioga   840,00   

  6222 Publicidade e propaganda    2 500,00   

         Boletim Informativo   1 000,00   

         Brochuras Promocionais    500,00   

         Diversos   1 000,00   

  6223 Segurança e Vigilância   2 000,00   

            

  6224 Honorários   0,00   

            

  6225 Comissões   0,00   
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  6226 Conservação e Reparação   41 437,70   

    Clube Vida   300,00   

    Jardins, Espaços Verdes e Arranjos Exteriores 6 737,00   

         Manutenções Regulares   4 000,00   

         Manutenções Extraordinárias   1 000,00   

         Arranjos Exteriores - reparações   1 737,00   

    CATEI / Lar Francisco Mendes de Brito   820,00   

    Centro de Férias - Medidas auto-proteção   3 000,00   

    Centro de Férias   503,00   

    Lar Rodrigo da Cunha Franco   7 560,00   

    Centro de Dia   1 200,00   

    Ginásio   100,00   

    Residências Assistidas    6 401,70   

         Toldo Parqueamento Automóvel   2 201,70   

         Outras Manutenções   4 200,00   

    Cozinha   3 600,00   

    Lavandaria   3 000,00   

    Arquivo e Outras Áreas Operacionais   100,00   

    Capela de São Caetano   800,00   

    Capela Nª Senhora dos Anjos   600,00   

    Capela Mortuária   1 200,00   

    Manutenção de Elevadores   5 516,00   

         Contratos de Manutenção   3 616,00   

         Inspeções   900,00   

         Reparações   1 000,00   

            

  6227 Serviços Bancários   3 098,00   

            

  623 Materiais   15 835,00   

  6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido    7 500,00   

  6233 Material de escritório    4 335,00   

  6234 Artigos para Oferta   4 000,00   

            

  624 Energia e Fluídos   128 100,00   

  6241 Electricidade    50 000,00   

  6242 Combustíveis    15 000,00   

         Para viaturas   9 800,00   

         Para ãquecimento (Clube Vida)   5 200,00   

  6243 Água    4 800,00   

  6244 Outros fluídos (gás)    43 300,00   

         Gás Reservatório   40 000,00   
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         Gás Garrafa   800,00   

         Gás Natural   2 500,00   

            

  625 Deslocações e estadas   7 500,00   

  62511 Pessoal   1 500,00   

  62512 Utentes    6 000,00   

            

  626 Serviços Diversos   76 096,00   

  6261 Rendas e alugueres    7 060,00   

  6262 Comunicações    12 040,00   

  6263 Seguros (exceto pessoal)    7 500,00   

  6265 Contencioso e Notariado   500,00   

  6266 Despesas de representação    700,00   

  6267 Limpeza, higiene e conforto    12 196,00   

  6268 Outros Serviços   36 100,00   

  626801 Atividades Lúdico-Culturais e Religiosas   3 000,00   

  626804 Encargos de Saúde com utentes   13 000,00   

  626805 Rouparia   3 800,00   

  626806 Produtos e Equipamentos para Cozinha   2 500,00   

  626807 Artigos e Produtos para Decoração   800,00   

  626808 Serviços Fúnebres   3 500,00   

  626809 Despesas com Viaturas (s/ combustíveis)   8 000,00   

  626898 Outros Fornecimentos e Serviços   1 500,00   

            

63   Gastos com Pessoal     1 256 039,36 

  6311 Remunerações Certas   935 570,00   

  63111 Remunerações Quadro de Pessoal   770 570,00   

  63113 Remunerações Contratos a Termo Certo   170 000,00   

            

  6312 Remunerações Adicionais   68 500,00   

  631211 Subsídio de Alimentação   0,00   

  631221 Horas Extraordinárias   8 000,00   

  631222 Subsídio de Turno   57 000,00   

  631281 Gratificações   3 500,00   

            

  6351 Segurança Social   222 792,61   

  63511 Sobre Remunerações Quadro de Pessoal   171 837,11   

  63512 Sobre Remunarações Contratos a Termo   35 680,00   

  63513 Sobre Subs. Turno, Horas Ext. e Gratificações   15 275,50   

            

  636 Seguros de AT e Doenças Prof.   24 976,75   
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  638 Outros Gastos com Pessoal   4 200,00   

  6381 Formação Profissional   500,00   

  6385 Vestuário e Calçado   3 200,00   

  6388 Outros   500,00   

            

68   Outros Gastos e Perdas     4 015,00 

  681 Impostos    430,00   

  6811 Impostos Diretos   0,00   

  6812 Impostos Indiretos   10,00   

  6813 Taxas   420,00   

            

  688 Outros   3 585,00   

  68811 Correções Relativas a Períodos Anteriores   2 000,00   

  68812 Donativos   350,00   

  68813 Cotizações   975,00   

  68882 Encargos não Devidamente Documentados   10,00   

  68886 Serviços Fúnebres   0,00   

  68887 Multas e Penalidades   250,00   

            

69   Gastos de Financiamento     10 000,00 

  691 Juros Suportados   10 000,00   

  6911 Juros de Financiamentos Obtidos   9 200,00   

    Conta Corrente Caucionada   2 000,00   

    Financiamentos ao Investimento   7 200,00   

  6918 Outros Juros   800,00   

            

--   Gastos de Investimento     406 044,35 

  432 Outros Gastos de Investimento   406 044,35   

    Edifício Técnico-Administrativo (i) 220 110,17   

    Reabilitação Lar Rodrigo da Cunha Franco (i) 92 506,51   

    Projeto Jardim do Lago - Campus Mis.XXI (i) 100,00   

    Requalificação do Jardim do Lago (i) 200,00   

         Arranjos Exteriores   100,00   

         Abrigo Viaturas Centro de Dia   100,00   

    Lar RCF - Medidas auto-proteção (i) 48 863,67   

    Lar RCF - Janelas Alumínio Cozinha (i) 4 500,00   

    Residências Assistidas - 1ª Fase - Climatização (i) 100,00   

    Mobiliário Refeitório Lar RCF (i) 100,00   

    Mobiliário Geriátrico/Ajudas Técnicas (i) 2 500,00   

    Reabilitação e Remodelação I.S. CATEI (i) 2 700,00   

    Mobiliário Urbano - Campus Misercórdia XXI (i) 100,00   
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    Pinturas Blocos Habitacionais (i) 4 664,00   

    Instalações Gás Natural  (i) 6 600,00   

         Campus Misericórdia XXI   100,00   

         Clube Vida   6 500,00   

    Outras Despesas de Investimento (i) 23 000,00   

         Estudos e Projetos   15 500,00   

         Outras Despesas com Candidaturas   7 500,00   

 

     TOTAL DOS GASTOS 2 402 322,27 

     Gastos Correntes 1 996 277,92 83,1% 

     Gastos de Investimento (i) 406 044,35 16,9% 
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7. EXPLORAÇÃO PREVISIONAL 

 

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS  

RUBRICAS 2021 

    

RENDIMENTOS E GASTOS   

    

Vendas e serviços prestados 1 137 648,01 

Subsídios à exploração 684 798,08 

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos 

conjuntos 
  

Variação nos inventários da produção   

Trabalhos para a própria entidade   

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (391 431,20) 

Fornecimentos e serviços externos (334 792,36) 

Gastos com o pessoal (1 256 039,36) 

Imparidade de inventários (perdas/reversões)   

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)   

Provisões (aumentos/reduções)   

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)   

Aumentos/reduções de justo valor   

Outros rendimentos 351 601,59 

Outros gastos (4 015,00) 

    

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 187 769,76 

    

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (160 000,00) 

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)   

    

Resultado operacional  

(antes de gastos de financiamento e impostos) 
27 769,76 

    

Juros e rendimentos similares obtidos   

Juros e gastos similares suportados (10 000,00) 

    

Resultado antes de impostos 17 769,76 

    

Imposto sobre o rendimento do período   

    

Resultado líquido do período 17 769,76 

 
 

Em EUROS 
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8. PLANO DE INVESTIMENTOS 

 

Conta Designação   Montantes 

--   Gastos de Investimento     406 044,35 

  432 Outros Gastos de Investimento   406 044,35   

    Edifício Técnico-Administrativo (i) 220 110,17   

    Reabilitação Lar Rodrigo da Cunha Franco (i) 92 506,51   

    Projeto Jardim do Lago - Campus Mis.XXI (i) 100,00   

    Requalificação do Jardim do Lago (i) 200,00   

         Arranjos Exteriores   100,00   

         Abrigo Viaturas Centro de Dia   100,00   

    Lar RCF - Medidas auto-proteção (i) 48 863,67   

    Lar RCF - Janelas Alumínio Cozinha (i) 4 500,00   

    Residências Assistidas - 1ª Fase - Climatização (i) 100,00   

    Mobiliário Refeitório Lar RCF (i) 100,00   

    Mobiliário Geriátrico/Ajudas Técnicas (i) 2 500,00   

    Reabilitação e Remodelação I.S. CATEI (i) 2 700,00   

    Mobiliário Urbano - Campus Misercórdia XXI (i) 100,00   

    Pinturas Blocos Habitacionais (i) 4 664,00   

    Instalações Gás Natural  (i) 6 600,00   

         Campus Misericórdia XXI   100,00   

         Clube Vida   6 500,00   

    Outras Despesas de Investimento (i) 23 000,00   

         Estudos e Projetos   15 500,00   

         Outras Despesas com Candidaturas   7 500,00   

 

Os investimentos mais relevantes são os relativos a obras em curso, nomeadamente a do 

Edifício Técnico Administrativo e Reabilitação do Lar Rodrigo da Cunha Franco, que 

transitam do ano anterior, quer ao nível da sua execução física, quer financeira. 

Somados, representam 77% do total do investimento previsto. 

Dos restantes, merecem destaque os referentes a “Lar RCF - Medidas auto-proteção” (12% 

do total do investimento) e “Outras Despesas de Investimento” (6%). 

O primeiro refere-se a um investimento que permitirá resolver questões de licenciamento do 

edificado (licença de utilização) e do funcionamento como ERPI (licença de funcionamento). 

O Segundo está relacionado com investimentos em projetos de especialidades para o Lar Dr. 

Francisco Mendes de Brito, no âmbito da candidatura submetida ao PARES 3.0. 

 

As quatro rúbricas referidas representam 95% do investimento total. 

 

Os valores de 100,00 euros visam registar a intenção da realização de investimentos, ficando 

condicionados às disponibilidades orçamentais cuja concretização dependerá de eventuais 

alterações orçamentais, que permitam a sua execução. 
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