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PLANO DE ATIVIDADES
1. INTRODUÇÃO
Os documentos ora presentes à consideração da Assembleia Geral reportam-se ao exercício de um ano
com características muito peculiares, por via da situação epidemiológica decorrente da disseminação
por contágio do vírus Sars-Cov-2, que provoca a doença da Covid-19.
No início do segundo trimestre, a Santa Casa da Misericórdia da Golegã, como outras entidades e
organismos, teve que adaptar-se rapidamente a essa nova e desconhecida circunstância, introduzindo
alterações muito expressivas na organização dos seus serviços num muito curto espaço de tempo.
A partir daí e até praticamente ao final do ano, foram permanentes as preocupações com a segurança
sanitária de utentes, profissionais, prestadores de serviços e comunidade em geral, que nos exigiram
uma intervenção dinâmica, de ajustamentos graduais, mas constantes, de procedimentos e atualização
dos planos de contingência, considerando e atendendo a evolução da situação e ao seu ritmo, que não
foram lineares e que precisaram, não raras vezes, de corrreções e inflexões concetuais e
procedimentais.
Como se compreende, o Plano de Atividades para o exercício anterior foi substituído na sua prioridade
pela adequação da instituição a esse enorme desafio, do qual sabíamos nada. Isso levou a uma taxa de
execução muitíssimo reduzida, que se espelha adiante.
Além disso, devem considerar-se implicações orçamentais, que são impactantes nos resultados
apresentados e que mais à frente se detalham.
Por ser relevante, no contexto de avaliação do exercício aqui em causa, a taxa de sucesso no combate
à situação epidemiológica foi muitíssimo boa, se tivermos em linha de conta que foram detetados
apenas onze casos positivos de entre mais de uma centena de profissionais, e zero casos sinalizados
de entre os nossos utentes, com especial relevância para os das respostas sociais residenciais.
Apesar de, com humildade, entendermos que o contexto da comunidade foi favorável e que a sorte
ajudou, a verdade é que todo o sistema implementado na Misericórdia da Golegã de combate à
disseminação por contágio produziu os seus efeitos, comprovado pela quantidade muito reduzida de
casos positivos.

Se este exercício foi especial, pelo acima exposto, a verdade é que cada um tem especificidades muito
próprias, que influem sempre no sucesso da execução das atividades planeadas assim como nas
previsões orçamentais.
Numa organização que, de uma forma ou de outra, influi na vida de centenas de famílias da nossa
comunidade, a responsabilidade e a competência na gestão da instituição e a sua adequação a um tempo
novo, são imperativos exigíveis e inalienáveis.
Porque não somos simplesmente prestadores de serviços sociais. Somos muito mais do que isso.
Somos que queremos reforçar a nossa posição de agente ativo que represente estabilidade, segurança
e qualidade, mas acima de tudo solidariedade àqueles que mais necessitam do nosso apoio.
O documento que partilhamos com a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia da Golegã procura
espelhar com rigor o exercício do ano de 2020.
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Considerando as condições excecionais que marcaram este exercício, é justo reconhecer o empenho e
espírito de missão dos trabalhadores da Santa Casa, que com grande sacrifício garantiram sempre a
prestação dos cuidados a todos os utentes de todas as respostas sociais, apesar das dificuldades.

2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
2.1.

Caracterização genérica

A Santa Casa da Misericórdia da Golegã (SCMG) foi criada em 1553, como consta do seu primeiro
Compromisso, aprovado por alvará a 11 de dezembro de 1873 e confirmado pelo rei D. Manuel I.
Durante muitos anos a sua atividade desenvolveu-se no sentido de minimizar os problemas do ser
humano em situação de exclusão social, inicialmente com um equipamento hospitalar e posteriormente
desenvolveu a sua ação, com a criação de uma resposta de internamento, para apoiar os cidadãos mais
velhos do concelho.
A SCMG é uma organização não-governamental (ONG), cuja ação é direcionada ao apoio social, que
nos tem caraterizado desde a nossa fundação, tendo sido registada como Instituição Particular de
Segurança Social, em 07/10/1982, com base na portaria N.º 119/1983 com o registo N.º 45/82.
Com o decorrer dos tempos foram surgindo novos fenómenos sociais, aos quais a Instituição respondeu
com a criação de novos serviços sociais e de Ação Social, continuando a pugnar pela preservação da
dignidade humana e pelo combate à exclusão social, tendo como público-alvo essencialmente a
população idosa local e respetivas famílias.
Tem vigentes acordos de cooperação com o ISS – Instituto da Segurança Social, IP., em várias das
suas respostas sociais.
Também com personalidade jurídica canónica, esta Misericórdia procura incorporar, na sua atividade
social, as catorze Obras de Misericórdia, tanto espirituais como corporais, promovendo o culto divino
nas suas capelas e exerce as atividades que constam no Compromisso e ainda as que venham a ser
consideradas circunstancialmente convenientes, em prol do bem comum e da promoção da fé cristã.
Além disso, é um agente ativo de grande importância, sendo o terceiro maior empregador do concelho,
tendo ainda uma importância relevante na dinamização do tecido económico local, decorrente das
dinâmicas que a sua atividade encerra, aumentando por isso a sua responsabilidade.
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2.2.

Organograma

2.3.

Missão, Visão e Valores

2.3.1. Missão
Atuar de forma concertada e integrada na comunidade local, contribuindo ativamente para a melhoria
das condições de vida da população idosa, prestando, criando e desenvolvendo serviços na área social
adequados às suas necessidades, valorizando a individualidade, promovendo a solidariedade e
privilegiando a dignidade humana.

2.3.2. Visão
Ser uma instituição de referência, reconhecida pelos seus serviços de excelência, diferenciadores pela
proximidade e inovação, dirigidos a qualquer etapa do envelhecimento, tendo como meta orientadora
a prestação de serviços centrados na satisfação da pessoa, no respeito pela sua individualidade, num
ambiente personalizado e humanizado.
5
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2.3.3. Valores
Os Valores institucionais que regem a atividade desenvolvida pela Misericórdia da Golegã são:
o
o
o
o
o

2.4.

Justiça
Equidade
Solidariedade
Ética
Qualidade

Política Institucional

2.4.1. Política da Qualidade
Definimos a nossa política de qualidade, como compromisso de melhorar continuamente e respeitar
os seguintes princípios:
o
o
o
o
o
o

Garantir a qualidade de vida e a satisfação dos intervenientes;
Promover e valorizar o trabalho em equipa, incentivando a inclusão dos intervenientes;
Incentivar a participação e autodeterminação dos clientes/utentes;
Definir a implementação de um sistema de formação e desenvolvimento pessoal e profissional;
Assegurar o cumprimento dos requisitos legais em vigor e outros referenciais aplicáveis;
Preparar a organização para implementar Sistema de Gestão da Qualidade;

2.4.2. Política de Ética
O conceito de ética na Misericórdia da Golegã refere-se a um conjunto de normas e padrões
comportamentais – plasmados no Código de Ética preparado pela Mesa Administrativa e que iria a
entrar em vigor no exercício seguinte – que visa estabelecer um compromisso alargado a todos quantos
integram, direta e indiretamente, a nossa organização e que assentam numa estratégia orientadora, da
qual destacamos os aspetos seguintes:
o Respeitar os valores da instituição e adotar boas-práticas no exercício das funções de cada
interveniente;
o Promover uma cultura interna orientada para a igualdade de oportunidades;
o Promover um bom ambiente de trabalho, fomentando a responsabilidade, o profissionalismo e
a honestidade;
o Incentivar o cumprimento das normas legais em vigor e dos regulamentos aplicáveis à atividade
Institucional;
o Fomentar a Responsabilidade Social junto da comunidade evidenciando a ética e o respeito
pelos direitos humanos;

2.4.3. Política de prevenção de maus-tratos
Definimos a nossa política de prevenção a maus-tratos, através do respeito pelos valores da instituição
e os princípios éticos, através das ações a seguir elencadas, com o objetivo de anular a possibilidade
de maus-tratos no seio da nossa organização em geral:
6
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o Esclarecer e informar sobre a temática de maus-tratos;
o Difundir e esclarecer as metodologias para a prevenção perante eventuais situações de maustratos;
o Agir e atuar adequadamente perante situações desta natureza;

2.4.4. Política da Confidencialidade
Definimos a nossa Política de Confidencialidade, tendo como base os princípios seguintes:
o Respeito pela confidencialidade de toda a informação sobre as partes
interessadas, como clientes e/ou utentes, famílias, membros da irmandade, colaboradores,
parceiros comerciais e institucionais, prestadores de serviços e outros, enquadráveis;
o Cumprimento das normas legais Nacionais e Europeias sobre proteção de dados pessoais;

2.4.5. Política da Participação e Envolvimento
A Misericórdia da Golegã promove a participação ativa e o envolvimento de todas as partes
interessadas, clientes e/ou utentes e suas famílias, membros da irmandade, colaboradores, parceiros
comerciais e institucionais, prestadores de serviços e comunidade em geral, com os objetivos
seguintes:
o Estimular a participação de clientes e/ou utentes e suas famílias na definição, execução e
avaliação dos Planos Individuais de Cuidados;
o Promover a autonomia estimulando os clientes/utentes à participação nas atividades e rotinas
da vida diária;
o Estimular o envolvimento e a participação das partes interessadas nas atividades da Instituição,
internas e/ou externas, designadamente na comunidade local;
o Promover a satisfação das partes interessadas, no que diz respeito à qualidade dos serviços
prestados, através da implementação de procedimentos adequados que permitam atingir esses
objetivos;
o Promover a existência de instrumentos para a apresentação de sugestões de melhoria;
o Incentivar a colaboração das partes interessadas na promoção da vida da instituição;

2.4.6. Política de Gestão de Recursos Humanos
Visa, como objetivo central, promover e valorizar o potencial humano, como via estratégica para a
melhoria dos serviços prestados, com vista à concretização da missão, visão, valores da instituição
assim como da estratégia organizacional.
Para isso, é necessária uma estratégia adequada, devidamente planeada e executada, que permita ir ao
encontro das necessidades dos colaboradores, aumentar as suas competências e criar condições para o
seu desenvolvimento pessoal e profissional, procurando estimular a sua criatividade e iniciativa
pessoal, processo orientado para os objetivos seguintes:
o Tornar mais robusta a cultura institucional e organizacional, através da participação e
envolvimento de todos com partilha de boas-práticas, nos termos dos regulamentos e das
normas e procedimentos internos instituídos;
7
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o Promover o desenvolvimento de competências, de natureza diversa, que tenham como
objetivo o alinhamento com a estratégia organizacional;
o Gerir e avaliar o desempenho, estimulando, reconhecendo e valorizando as ações alinhadas
com a estratégia organizacional;
o Reter profissionais com competências chave para a organização;
o Promover e atuar em conformidade com as regras de saúde e segurança;

2.4.7. Política de Recrutamento, Seleção, Acolhimento e Integração
Orientada pelos objetivos da política de gestão de recursos humanos, esta visa promover a seleção de
colaboradores, de acordo com os requisitos legais, técnicos e competências necessárias à prestação de
serviços de qualidade por parte da Instituição, com os objetivos seguintes:
o Respeitar os requisitos legais no que diz respeito ao recrutamento;
o Determinar e cumprir os critérios de seleção, garantindo a transparência no processo de
recrutamento e seleção, como boa prática para a garantia da igualdade de oportunidades e não
discriminação dos candidatos:
o Atrair e identificar candidatos com requisitos e competências adequadas à função conforme
estabelecido no manual de funções;
o Promover um adequado acolhimento, integração e retenção dos colaboradores.

2.4.8. Política de Reconhecimento dos Colaboradores
Pretende-se, com a definição da nossa política de reconhecimento dos colaboradores, atingir os
objetivos seguintes:
o Promover a coesão e a cooperação dos colaboradores, reconhecendo a importância de momento
de convívio e partilha para a formação e manutenção da identidade institucional;
o Reconhecer e validar os esforços realizados nos diferentes Programas de Voluntariado;
o Reconhecer e estimular os esforços e contribuições dos trabalhadores de modo a desenvolver
e preservar o espírito de pertença à Santa Casa;

2.4.9. Política de igualdade de oportunidades e não discriminação
Definimos a nossa política de igualdade de oportunidades e não discriminação, visando a obtenção dos
objetivos seguintes:
o Todos os trabalhadores ou candidatos a tal, voluntários, clientes e/ou utentes e seus familiares,
parceiros comerciais e institucionais e seus representantes têm direito a tratamento de
igualdade, não podendo ser privilegiados ou prejudicados em razão da sua ascendência, idade,
género, estado civil, situação familiar e/ou económica, origem ou condição social, património
genético, deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de
origem, língua, religião, convicções politicas ou ideológicas;
o Garantir que todos os fornecedores, prestadores de serviços e restantes entidades contratadas
ou a contratar são tratadas de acordo com os mesmos critérios;
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o Proibição de qualquer prática discriminatória bem como de assédio alegadamente praticado
contra trabalhadores ou candidatos a tal, clientes e/ou utentes e seus familiares, representantes
de parceiros comerciais e/ou institucionais;

2.4.10. Política de Formação
A política de formação da misericórdia da Golegã procura dar corpo à aposta na aprendizagem ao
como base fundamental para a melhoria constante e contínua da qualidade dos serviços prestados.
Esta é uma das razões pelas quais os eixos e os objetivos estratégicos da instituição incluem os
Recursos Humanos (eixo estratégico 5 – EE 5 – do Plano Estratégico para o quadriénio 2020/23).
É também o reconhecimento de que o fomento de uma cultura organizacional que valoriza os
trabalhadores, apostando na sua formação e capacitação, é determinante para a qualidade do
desempenho nos serviços e, simultaneamente, para o reforço da sua motivação, envolvimento e sentido
de compromisso com a Missão, Visão e Valores da instituição.

3. RESPOSTAS SOCIAIS (Anciania)
3.1.

Enquadramento

Na generalidade, todas as nossas respostas sociais foram severamente afetadas pela situação
pandémica da Covid-19 desde março de 2020, em várias dimensões:
o Na financeira
Ora pela suspensão de serviços, ora pela necessidade de salvaguardar espaços de contingência
(quartos de isolamento e, mais tarde, espaço próprio pra visitas) para situações de emergência,
considerando ainda a necessidade de aquisição de produtos e EPI’s para combate à pandemia,
assim como o incremento de gastos com pessoal, para cumprimento do regime de equipas de
substituição, em jornada contínua;
o Nas atividades planeadas
Porque, pelas mesmas razões, foram canceladas todas as atividades previstas que envolviam
proximidade de pessoas.
Além disso, foi privilegiada a transferência das prioridades, assim que verificado o início da
situação pandémica, tendo sido eleita como prioritária a adequação dos serviços como resposta
à crise, tendo implicado um conjunto vasto, e por vezes complexo, de transformações no modus
operandi do regular e normal funcionamento dos serviços de cada uma das respostas sociais,
em detrimento do plano de atividades.
Não obstante o exposto, fazendo uma introspeção com sentido crítico, a reduzida taxa de execução das
atividades planeadas não deve ser apenas justificada pela Covid-19.
Na realidade, não existia no seio da organização uma cultura nem instrumentos de prossecução e
avaliação de objetivos, por via de uma coordenação muito débil nesse sentido. No entanto, ainda
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durante o exercício em análise, foram estuados e analisados procedimentos e instrumentos, que
permitirão corrigir essa situação no exercício seguinte.

3.2.

Residenciais

3.2.1. ERPI Lar Rodrigo da Cunha Franco
Situado no complexo social Campus Misericórdia XXI, no centro da Vila da Golegã, o Lar Rodrigo
da Cunha Franco, ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, iniciou a sua atividade em 1973,
num edifício doado á Misericórdia. É a estrutura residencial de maior dimensão da nossa instituição,
com capacidade para 52 pessoas e a mais antiga. Ao longo dos anos beneficiou de várias ações de
ampliação e reabilitação.
Além da área residencial, é onde funciona a cozinha e a lavandaria, dão suporte a todas as restantes
respostas sociais, possuindo ainda gabinete médico, salão de cabeleireiro e estética, capela para culto
divino, entre outras áreas funcionais, como refeitórios par utentes e colaboradores, agregando ainda,
até à finalização da construção dos serviços administrativos, os serviços de aprovisionamento.

Considerações mais relevantes:
As obras de requalificação no âmbito da candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000144 decorreram
de forma intermitente, face às restrições implementadas pelos planos de contingência de resposta à
crise pandémica, tendo assumido plurianualidade, transitando para o exercício seguinte;
As medidas de autoproteção, investimento estimado em cerca de 55k euros não foram implementadas
e dificilmente serão no exercício seguinte, por via de restrições orçamentais, agravadas pelo resultado
do ano em análise. Considerando que são condição sine qua non para a obtenção da licença de
funcionamento da ERPI, considerando ainda que permitirão fazer face a eventuais acidentes, entrarão
nos investimentos prioritários da instituição, logo que sejam vislumbradas as soluções financeiras para
a sua concretização;
Foram alteradas algumas categorias profissionais, tendo passado várias colaboradoras de
“Trabalhadora de Serviços Gerais” para “Ajudante de Lar e Centro de Dia”, e de “Ajudante de
Cozinha” para “Cozinheira” procurando ir ao encontro dos equilíbrios dos quadros de pessoal exigíveis
pela legislação em vigor, por um lado, e por outro, para valorização profissional de alguns casos.
Foi ainda contratada uma Enfermeira, suprindo uma das lacunas sinalizadas pela Direção Técnica
da RS. Ao longo do ano, foram ainda contratados outros recursos humanos, a termo certo, para suprir
ausências por baixa e também para fazer face às necessidades resultantes da implementação das
equipas de substituição.
Por ser a ERPI de maior dimensão e sede de alguns serviços de apoio – como cozinha e lavandaria, foi
a estrutura onde a implementação das medidas de contingência foram mais exigentes.

Caracterização população residente (indicadores médios anuais):

10
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Capacidade instalada
Por Género
Homens
Mulheres
Total

52 utentes

11
39
50

22%
78%

Acordos de Cooperação

52

Idades Médias
Homens
Mulheres

83
86

16
30
2
0
2

46
4

92%
8%

Habilitações literárias
Não sabe ler
4ª Classe / 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Licenciatura

Por Tempo de Permanência
0a1A
10
2a5A
26
6 a 10 A
11
> 10 A
3

20%
52%
22%
6%

Por Proveniência (local de residência)
Concelho Golegã
36
72%
Concelhos limítrofes
5
10%
Outros concelhos
9
18%

Por Autonomia
Dependente
Autónomo

32%
60%
4%
0%
4%

3.2.2. ERPI Lar Dr. Francisco Mendes de Brito / CATEI
Situado no edifício do antigo Hospital da Misericórdia, reabriu no ano 2000 com uma estrutura de
acolhimento temporário de emergência para idosos - CATEI, por proposta do Centro Distrital da
Segurança Social de Santarém (CDSSS) e foi alvo de algumas bem-feitorias que permitiram a sua
adequação às novas funções.
Tem capacidade instalada de 26 camas, sendo que 17 delas são reservadas ao CDSSS, com acordo de
cooperação atípico, 7 com acordo típico e 2 sem acordo, estas últimas nove geridas pela instituição.
Tem a dupla denominação de Lar Dr. Francisco Mendes de Brito e CATEI, considerando que nele
funciona o centro de acolhimento temporário de emergência, como acima descrito.
Considerações mais relevantes:
Foi preparada e apresentada candidatura ao PARES 3.0 para remodelação profunda de todo o
edificado, considerando as necessidades emergentes para o adequar aos requisitos da legislação
vigente, assim como responder às exigências naturais de uma resposta que pretendemos com mais
qualidade em termos da sua estrutura e equipamentos.
Como em todas as respostas sociais, a situação pandémica da Covid-19 condicionou imenso as
atividades programadas para o exercício em análise.

Considerações mais relevantes:
A atividade que tínhamos planeada para mês de junho, tão do agrado dos nossos utentes, com as
crianças do Centro Social Paroquial da Golegã, foi cancelada devido à situação epidemiológica. Das
duas programadas no Plano de Atividades tivemos uma concretização de 50%.
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Destacamos as várias exposições temáticas, apenas para utentes residentes e ainda o Berçário de
Suculentas, ambas com grande adesão e entusiasmo.
Foram ainda criadas restrições de acesso a visitas, adequado um espaço interior exclusivamente para
esse efeito, garantindo o cumprimento das regras de afastamento físico, para salvaguarda da segurança
sanitária dos nossos utentes e profissionais. Ao mesmo tempo e por via da necessidade de ter quartos
de isolamento, a taxa de ocupação foi afetada.
As intervenções de reabilitação que estavam previstas, nomeadamente em duas das instalações
sanitárias, foram suspensas e adiadas, em razão da situação pandémica.

Caracterização população residente (indicadores médios anuais) - CATEI:
Capacidade instalada
Por Género
Homens
Mulheres
Total

17 utentes

6
11
17

35%
65%

Acordos de Cooperação

17

Idades Médias
Homens
Mulheres

75
78

5
12
0
0
0

atípicos

Por Autonomia
Dependente
Autónomo

13
4

76%
24%

Habilitações literárias
Não sabe ler
4ª Classe / 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Licenciatura

Por Tempo de Permanência
0a1A
2a5A
6 a 10 A
> 10 A

5
7
3
2

29%
41%
18%
12%

Por Proveniência (local de residência)
Concelho Golegã
3
18%
Concelhos limítrofes
1
6%
Outros concelhos
13
76%

29%
71%
0%
0%
0%

Pelo facto de as vagas serem reservadas ao CDSSS, para as situações antes referidas, nota-se que a
população residente é maioritariamente proveniente de outros concelhos.
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Caracterização população residente (indicadores médios anuais) – Lar Dr. Francisco Mendes de Brito:
Capacidade instalada

Por Género
Homens
Mulheres
Total

9 utentes

0
7
7

0%
100%

Acordos de Cooperação
Sem Acordos de Coop.

7
2

Idades Médias
Homens
Mulheres

91

2
5
0
0
0

típicos

Por Autonomia
Dependente
Autónomo

7
0

100%
0%

Habilitações literárias
Não sabe ler
4ª Classe / 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Licenciatura

Por Tempo de Permanência
0a1A
2a5A
6 a 10 A
> 10 A

0
7
0
0

0%
100%
0%
0%

Por Proveniência (local de residência)
Concelho Golegã
5
71%
Concelhos limítrofes
2
29%
Outros concelhos
0
0%

29%
71%
0%
0%
0%

3.2.3. Centro de Férias para Seniores, Comendador António José Martins Lopes
Esta resposta tem origem numa Empresa de Inserção, subsidiada pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional - IEFP, tendo como principal objetivo a criação de novos postos de trabalho.
Inicialmente, abriu como estrutura para Centro de Férias para Pessoas Idosas, no âmbito de uma
resposta para o turismo para a terceira idade.
No entanto, depois de alguns anos em funcionamento, constatou-se que a ocupação do edificado era
esporádica, concluindo-se que, na realidade, o investimento realizado não estava a atingir os seus
objetivos, procurando-se uma alternativa que pudesse, cumulativamente, rentabilizar esse
investimento e amplificar uma resposta útil à comunidade.
Com a crescente procura, fruto da estrutura demográfica local, mas também das decorrentes das
alterações do fenómeno do envelhecimento, decidiu a Mesa Administrativa de então criar ali uma
resposta para acolhimento temporário, por períodos de curta duração, que permitisse aos familiares e
cuidadores gerirem as suas indisponibilidades momentâneas ou sazonais, encontrando uma solução
que até então não existia. A decisão revelou-se um sucesso imediato, já que as taxas de ocupação foram
sempre elevadas, atingindo plenamente os seus objetivos.
No entanto e com a evolução do contexto associado ao envelhecimento e às questões demográficas,
notou-se que o conceito de acolhimento temporário se foi alterando, sendo que neste momento temos
vários utentes residentes à vários anos.
Com a transformação introduzida e no âmbito de uma decisão da Mesa Administrativa e da deliberação
da Assembleia Geral no mesmo sentido, aquela estrutura adotou a denominação de Centro de Férias
para Seniores, Comendador António José Martins Lopes, à data Provedor desta Instituição, tendo
13
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sido um papel fundamental e distintivo na dinamização e crescimento sustentável da Misericórdia da
Golegã nas últimas décadas, assim como na diversificação das respostas sociais ao serviço da
comunidade.
Esta resposta é de gestão integralmente privada, não existindo acordos com o ISS, IP.

Considerações mais relevantes:
Por via das circunstâncias pandémicas, as atividades foram de certo modo mais reduzidas e mais
simples, limitando-se a refeições com música e muito ar livre, o único aspeto positivo dessas
circunstâncias. Comemoraram-se sempre os aniversários de cada um dos utentes, com as devidas
regras de segurança sanitária, assim como foi assinalado o aniversário do Centro de Férias.
Foram ainda criadas restrições de acesso a visitas, adequado um espaço interior exclusivamente para
esse efeito, garantindo o cumprimento das regras de afastamento físico, para salvaguarda da segurança
sanitária dos nossos utentes e profissionais. Ao mesmo tempo e por via da necessidade de ter quartos
de isolamento, a taxa de ocupação foi afetada.

Caracterização população residente (indicadores médios anuais):
Capacidade instalada
Por Género
Homens
Mulheres
Total

21 utentes

3
16
19

16%
84%

Acordos de Cooperação

0

Idades Médias
Homens
Mulheres

92
88

4
13
2
0
0

19
0

100%
0%

Habilitações literárias
Não sabe ler
4ª Classe / 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Licenciatura

Por Tempo de Permanência
0a1A
10
2a5A
8
6 a 10 A
2
> 10 A
2

45%
36%
9%
9%

Por Proveniência (local de residência)
Concelho Golegã
11
58%
Concelhos limítrofes
7
37%
Outros concelhos
1
5%

Por Autonomia
Dependente
Autónomo

21%
68%
11%
0%
0%

3.2.4. Aldeamento N.ª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence
Inserida num agradável complexo social, bem no coração da vila da Golegã, denominado como
Campus Misericórdia XXI, onde existem outras estruturas de apoio social, como o Lar Rodrigo da
Cunha Franco, e serviços de apoio diversos, como a sede dos Serviços Administrativos e Financeiros,
a Cozinha, a Lavandaria, os serviços de Manutenção e Transportes, o Ginásio, Jardins e Hortas
Biológicas, encontra-se o complexo residencial de residências.
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Denominado “Aldeamento N.ª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence”, é constituído por 24
residências de tipologia T1, agregadas em 6 blocos de 4 residências cada, integradas num ambiente
urbanístico muito cuidado, com espaços verdes e jardins, estacionamentos cobertos e vias de acesso
com excelentes condições. O projeto foi iniciado em 2000, numa primeira fase com a construção de 4
residências, 12 na segunda e 8 na última, onde foram complementados os arranjos exteriores das fases
anteriores, apesar de estas já se encontrarem em plena laboração. Os serviços prestados são
basicamente em regime de Apoio Domiciliário e constam de alimentação, cuidados de higiene e
conforto pessoal, higienização das casas e tratamento de roupas, registando-se que vários dos
residentes não têm qualquer contrato de prestação de serviços com a instituição.
Na sua conceção, além da introdução de uma resposta até então inexistente no concelho e na região,
esteve sempre presente a convicção de que esta nova resposta viria a ser determinante no futuro da
organização, como fator de sustentabilidade financeira, o que veio a revelar-se como acertado, vinte
anos depois da sua inauguração.

Considerações mais relevantes:
As atividades planeadas foram suspensas, devido à situação epidemiológica, uma vez que implicavam
contactos entre pessoas.
No entanto, parte substancial da população residente tem bastante autonomia o que permitiu que
fizessem as suas atividades de vida diária com alguma normalidade.
Alguns dos residentes ocuparam bastante do seu tempo a cuidar das hortas biológicas, semeando e
acompanhando o desenvolvimento das culturas, até à colheita, acabando por usá-las na sua
alimentação.

Caracterização população residente (indicadores médios anuais):
Capacidade instalada
Por Género
Homens
Mulheres
Total

48

11
19
30

residentes

37%
63%

Acordos de Cooperação

0

Idades Médias
Homens
Mulheres

85
85

3
10
4
4
3

13%
42%
17%
17%
13%

12
18
30

40%
60%

8
22

27%
73%

Habilitações literárias
Não sabe ler
4ª Classe / 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Licenciatura

Por Tempo de Permanência
0a1A
1
2a5A
11
6 a 10 A
10
> 10 A
8

3%
37%
33%
27%

Agregado familiar
Residem em casal
Residem sozinhos
Total de residentes

Por Autonomia
Dependente
Autónomo
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3.3.

Não Residenciais

3.3.1. SAD – Serviço de Apoio Domiciliário
Iniciada nos anos 80 do século passado, esta resposta social, que basicamente presta serviços no
domicílio dos utentes, assume especial relevância pelo facto de prolongar a permanência dos idosos
no seu ambiente, junto das suas famílias, retardando a necessidade de institucionalização.
A capacidade total para prestação de serviços de SAD é de 50, no entanto, o acordo de cooperação
com o ISS, IP. é de apenas 38.

Considerações mais relevantes:
Durante todo o período de contingência, devido à crise epidemiológica, a sede dos serviços de SAD
foi deslocalizada para o Clube Vida, como medida de afastamento entre pessoas de diversos serviços,
tendo sido reservada uma área específica do edifício para esses serviços.
Com as dificuldades decorrentes da gestão das equipas “em espelho”, os serviços continuaram a ser
salvaguardados, apesar das alterações das rotinas habituais. Esta situação manteve-se até final do ano
de 2020, transitando para o ano seguinte.
Ao mesmo tempo e pelas mesmas razões, passaram a ser rotinas diárias os cuidados de higienização e
desinfeção de viaturas de transporte, assim como o uso intensivo de equipamentos de proteção
individual, para que as pessoas a quem prestamos serviços, assim como as profissionais do apoio,
ficassem salvaguardadas em matéria de segurança sanitária.
Apesar das dificuldades impostas pelas circunstâncias, foi dinamizada, no segundo semestre, uma ação
denominada “À soleira da porta”, que integrou um conjunto de atividades, várias delas usando
tecnologia digital, no âmbito da socialização, nomeadamente:
Exposições Itinerantes (1x mês);
Visitas de Animação e Socialização;
Oficinas de trabalhos manuais;
Jogos de treino e estimulação cognitiva;
Videochamadas (com familiares e para as outras respostas sociais);
Oficina de Culinária (Participação na I Mostra de Doces on-line);
Vídeos com a equipa de SAD (através da rede social Facebook, com conselhos sobre a Covid19);
o Mensagem para os avós, no Dia dos Avós;
o Participação na Exposição on-line, “Os Cavalos da Nossa Coudelaria”;
o
o
o
o
o
o
o
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Caracterização população residente (indicadores médios anuais):
Capacidade instalada

Por Género
Homens
Mulheres
Total
Por Autonomia
Dependente
Autónomo

50 utentes

14
24
38

37%
63%

11
27

29%
71%

Por Tempo de Permanência
0a1A
17
2a5A
17
6 a 10 A
2
> 10 A
2

45%
45%
5%
5%

Acordos de Cooperação
Sem Acordos de Coop.

38
12

Idades Médias
Homens
Mulheres

85
85

Habilitações literárias
Não sabe ler
4ª Classe / 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Licenciatura

9
14
10
4
1

24%
37%
26%
11%
3%

Agregado Familiar
Sozinhos
Com o cônjuge
Família alargada
Outra situação

18
10
7
3

47%
26%
18%
8%

3.3.2. Centro de Dia
Esta resposta social visa sobretudo acolher pessoas idosas, com grau de autonomia adequado, durante
o dia (dias úteis), prestando diversos serviços, incluindo atividades que visam promover a socialização
e preservação das capacidades motoras, cognitivas e intelectuais, como forma de retardar a
institucionalização dos utentes.
Surgiu na parte final da década de 70 do século passado, tendo funcionado grande parte do tempo no
interior do Lar Rodrigo da Cunha Franco.
Já na parte final da primeira década deste século, através da reabilitação e adequação de uma estrutura
física existente, o Centro de Dia tem uma estrutura autónoma, integrada no complexo social Campus
Misericórdia XXI. Tem capacidade para 30 utentes, tendo acordo de cooperação com o ISS. IP. para
29.

Considerações mais relevantes:
Esta foi a resposta social mais afetada pela crise pandémica, por via da suspensão temporária por
decisão da tutela, em março, tendo os seus profissionais, operacionais e técnicos, sido temporariamente
alocados a outras respostas e outras funções.
Poucos dias depois da sua reabertura e por deteção de um caso positivo num utente, a SCMG decidiu
proceder a nova suspensão, testando todos os profissionais e restantes utentes, que viriam a obter
resultados negativos à Covid-19. Ainda assim, por razões cautelares, foi decidido manter suspensa a
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atividade do Cetro de Dia, dado o potencial de risco associado, notando-se ainda a relutância de
famílias e utentes em frequentar a resposta, justamente devido a esses riscos.
Alguns dos utentes então apoiados por esta resposta, foram integrados no SAD.
Após um longo período de suspensão de serviços, decidimo-nos pela sua domiciliação, apoiando os
utentes no domicílio, num serviço semelhante ao do SAD, procurando mitigar os efeitos da suspensão
nos utentes. Tal alteração obrigou, novamente, a nova reorganização dos serviços e da sua logística.
Como é óbvio, a suspensão de serviços por um longo período teve um impacto orçamental nas receitas
dessa resposta muito expressivo.
Durante as fases da sua reabertura, foram adotadas medidas de segurança, nos termos definidos no
Plano de Contingência específico, ele próprio devidamente atualizado em função da necessidade de
acompanhar as determinações da DGS – Direção-Geral de Saúde.

Caracterização população residente (indicadores médios anuais):
Capacidade instalada

Por Género
Homens
Mulheres
Total

30 utentes

2
6
8

25%
75%

Por Autonomia
Dependente
Autónomo

0
8

0%
100%

Por Tempo de Permanência
0a1A
2a5A
6 a 10 A
> 10 A

1
7
0
0

13%
88%
0%
0%

3.4.

Acordos de Cooperação
Sem Acordos de Coop.

29
1

Idades Médias
Homens
Mulheres

79
82

Habilitações literárias
Não sabe ler
4ª Classe / 1º Ciclo
2º Ciclo
3º Ciclo
Licenciatura

2
6
0
0
0

25%
75%
0%
0%
0%

Agregado Familiar
Sozinhos
Com o conjuge
Família alargada
Outra situação

2
1
5
0

25%
13%
63%
0%

Família e Comunidade

3.4.1. Clube Vida – Centro de Convívio e Academia Sénior
O Clube Vida congrega duas respostas diferentes e complementares, no mesmo espaço físico.
O Centro de Convívio foi implementado nos anos 90 do século passado, como resposta a uma
necessidade então sinalizada, orientada para pessoas totalmente autónomas, não carentes de apoio
social, mas sim de atividades coletivas e socialização e convívio.
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Mais tarde, em parceria com a RUTIS – Rede de Universidades para a Terceira Idade, surgiu a ASEG
– Academia Sénior da Golegã, que promove regularmente formação de natureza muito diversificada,
como artesanato, informativa, ioga, grupo coral, culinária, entre tantos outros.
Tem tido, ao longo dos anos do seu funcionamento, uma atividade de extrema utilidade e muito
apreciada pelos seus beneficiários na comunidade local.

Considerações mais relevantes:
Tal como o Centro de Dia, esta foi uma das respostas mais afetadas pelas consequências da crise
pandémica, levando a suspensão da sua atividade por um longo período do ano 2000.
Por essa razão, as atividades programadas foram praticamente todas canceladas e a estrutura (física)
esteve vários meses encerrada, servindo de sede ao SAD, como antes explicado. As realizadas
resumem-se a pouco mais de duas viagens culturais e uma tarde de fados, considerando ainda com três
visitas domiciliárias a todos os utentes, notoriamente agradados com a iniciativa.
Felizmente, uma parte substancial de utentes e alunos não cancelou a sua inscrição e mesmo com os
serviços suspensos alguns continuaram a pagar as mensalidades, sendo um aspeto muito positivo a
realçar.
No momento da sua reabertura, notou-se uma quebra acentuada nas dinâmicas da resposta, tal como a
conhecíamos, resultado do receio generalizado que a evolução da situação epidemiológica provocou,
quer em utentes, alunos e até formadores. Por isso, só na segunda semana de novembro tivemos
notámos um aumento de frequência - média diária de 18 pessoas, sendo que nas semanas antecedentes
a frequência foi muito mais reduzida.

3.4.2. Refeitório Social e Cafetaria
Instalado no Clube Vida, esteve em funcionamento até março de 2020, tendo sido servidas cerca de
150 refeições, sendo a sua atividade suspensa devido ao agravamento da situação epidemiológica, o
mesmo sucedendo com a cafetaria.
No momento da reabertura do Clube Vida e por razões de segurança, a cafetaria não retomou a sua
atividade.

3.4.3. Cantina Social
Durante o ano de 2020 manteve-se o protocolo, no âmbito da convenção da Rede Solidária de Cantinas
Sociais, para o programa de emergência Alimentar, com o Instituto da Segurança Social.
Por decisão da tutela, esta resposta deixou de estar desagregada em cada uma das freguesias do
Concelho da Golegã, como antes, estando desde o ano de 2018 sediada exclusivamente na SCMG.
O protocolo existente contempla capacidade para seis pessoas, mas nem sempre com a lotação plena,
tendo-se registado uma média mensal 4,6 beneficiários. Apesar disso, continuamos a entender este
como um serviço fundamental e que permite acudir a situações de grande fragilidade social e
económica.
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3.4.4. Teleassistência
Este serviço tem vindo ao longo dos anos a ganhar maior expressão na nossa comunidade, muito por
via de ser sido adicionado às opções que o SAD já oferecia. Em média, tivemos mensalmente cerca de
17 aparelhos de teleassistência, alguns desses distribuídos por pessoas externas a essa resposta social.
A crescente preocupação com a segurança leva as pessoas a solicitarem este serviço, apesar de se notar
a necessidade de reforçar a sua divulgação junto da comunidade.

3.4.5. Banco de Ajudas Técnicas
Este serviço complementar é de grande importância, no auxílio às pessoas da comunidade quando
confrontadas com dificuldades circunstanciais e transitórias, através da cedência gratuita de ajudas
técnicas.
Não obstante o exposto, nota-se que o mesmo tem muitíssimas fragilidades na sua gestão, por via da
ausência de regulamentação e procedimentos internos que garantam a sua eficácia, além da ausência
de um local exclusivo para guardar as ajudas técnicas, algumas delas com necessidades de reparação
e/ou substituição. Esta foi uma situação sinalizada para correção no exercício seguinte.
No ano de 2020 foram cedidas algumas ajudas técnicas, maioritariamente a utentes de SAD - Serviço
de Apoio Domiciliário.

3.4.6. Voluntariado
Também aqui se refletiram as consequências da pandemia, já que, por razões de segurança e por nossa
iniciativa, mas também dos próprios, deixámos de ter voluntários a partir de março de 2020. O objetivo
foi o de reduzir contactos e fluxos de pessoas nas nossas instalações, respostas sociais e serviços,
exceção feita a uma jovem psicóloga, que havia realizado estágio profissional na Misericórdia e que
por isso já estava integrada.
Em outubro, quando reiniciámos as atividades do Centro de Convívio, dos habitualmente 10
formadores voluntários, apenas 6 que aceitaram regressar, alegando desconforto devido à situação que
ainda latente.
De forma criativa e com auxílio de meios telemáticos e digitais o formador do módulo “Ciências para
a Vida” persistiu na continuidade das suas formações, que ainda assim registaram uma adesão fiel e
constante.

3.4.7. Famílias
As famílias dos nossos utentes são para nós mais do que um cliente. São um parceiro fundamental, pra
que possamos caminhar gradualmente para um serviço social menos padronizado, logo mais
personalizado, tendencialmente mais consentâneo com as necessidades individuais das pessoas que
diretamente apoiamos, no respeito pela sua individualidade.
A reforço dos laços de proximidade e confiança com as famílias é par nós um desígnio estratégico de
grande relevância.
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As medidas restritivas colocaram-nos a esse propósito um novo desafio: o de manter a proximidade à
distância. Segundo um sábio provérbio popular, “a necessidade aguça o engenho” e foi exatamente
isso que fizemos. Através dos meios ao nosso dispor, iniciámos e intensificámos uma nova forma de
comunicação através de meios digitais, onde além de promovermos os contactos entre utentes e os
seus familiares, transmitíamos outras informações relevantes.
Foram, para o efeito, criados grupos na aplicação WhatsApp, para os quais foram convidados todos os
contactos usuários dessa aplicação, abrindo uma nova via de comunicação. Ainda assim, este é um
aspeto que deve ser substancialmente explorado no próximo exercício, desenvolvendo estratégias para
reforçar o envolvimento das famílias, nomeadamente e entre outras iniciativas, através da recolha de
sugestões relativamente ao funcionamento dos serviços.

4. PARCERIAS
Na comunidade:
Continuamos a estar presentes nos organismos do ecossistema social local, nomeadamente na Rede
Local de Ação Social, na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens e no Rendimento Social de
Inserção.
Apesar das circunstâncias que marcaram o ano de 2020, continuámos a participar ativamente, dando
o nosso contributo para a mitigação dos problemas sociais no concelho e, paralelamente, contribuindo
para a definição de objetivos no que concerne à estratégia social do concelho.
Por razões atendíveis, a frequência de reuniões presenciais foi reduzida, exceto na CPCJ e Rede Social,
que continuaram com a dinâmicas habituais.

Com a tutela e entidades externas:
Mantivemos as parcerias com o Instituto da Segurança Social, IP., através do Centro Distrital de
Segurança Social de Santarém, Câmara Municipal, Junta de Freguesia da Golegã, GNR,
Estabelecimentos de Ensino locais, IPSS do concelho, União das Misericórdias Portuguesas,
nomeadamente através do seu Secretariado Regional, Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Golegã, Instituto de Emprego e Formação Profissional , de Santarém e Tomar, Centro
de Emprego de Santarém, NERSANT, EAPN - Núcleo de Santarém, Escola Superior de Saúde.

5. RECURSOS HUMANOS (RH)
Não existindo demarcadamente um departamento e RH, a gestão é efetuada em articulação com o
a Secretaria, parte integrante do Serviço Administrativo e Financeiro, e a Diretora do Serviço Social
responsável pela Área Operacional, apoiado, em regime de prestação de serviços, pelo assessor
jurídico.
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Estão afetos à gestão dos RH essencialmente três pessoas, com as seguintes categorias profissionais:
1 Técnica Superior Administrativa, Licenciada em Gestão de Recursos Humanos; 1 Técnica
Administrativa e 1 Diretora do Serviço Social, Licenciada em Ciências Sociais.
À data de 31/12/2020, a Misericórdia da Golegã empregava 106 pessoas, distribuídas por 28
categorias profissionais, nos termos do quadro seguinte:
Categorias Profissionais
Ajudante de Lar e Centro de Dia
Trabalhador(a) de Serviços Gerais
Ajudante Familiar
Encarregada de Setor
Operadora de Lavandaria
Técnica(o) de Fisioterapia
Ajudante de Cozinheira
Animadora Cultural Principal
Cozinheira Grau I
Cozinheira Principal
Enfermeira
Técnica Superior de Serviço Social
Técnica Superior de Serviço Social Grau 1
Técnica(o) Superior Administrativo
Ajudante de Cozinha Grau I
Assistente Administrativo
Auxiliar Social
Cabeleireira
Cozinheira Grau II
Despenseira Principal
Dietista
Diretora Técnica
Diretora/Coordenadora
Encarregada Geral Grau I
Encarregada Geral Grau II
Fisioterapeuta
Motorista
Técnica(o) Administrativo Principal
Total de colaboradores:

Quantidade
33
29
5
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
106

Dos 106 colaboradores no ativo, 88 tinham contrato sem termo (88 %) e 18 tinham contrato a
termo certo (12%).
No ano de 2020 os encargos com pessoal atingiram o valor de 1.364.459,07 euros (um milhão,
trezentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e nove euros e sete cêntimos),
apresentando uma variação em alta de 135.227,61 euros, 11% acima dos gastos registados no exercício
anterior, justificados por duas razões fundamentais:
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o Pelo incremento de gastos resultante do pagamento de trabalho suplementar nos períodos em
que foram efetuadas jornadas contínuas – equipas de substituição;
o Pelo aumento do salário mínimo nacional (na ordem dos 5%, de 635,00 para os 665,00 euros);
Do universo dos colaboradores, 78 auferiam o Salário Mínimo Nacional, representando 74%.

Apenas 12 profissionais, cerca de 11%, têm como formação académica o grau de Licenciados ou
superior, de acordo com tabela seguinte:
Por Categorias Profissionais
Quantidade
Animadora Cultural Principal
1
Dietista
1
Diretora Técnica
1
Diretora/Coordenadora
1
Enfermeira
2
Técnica Superior de Serviço Social
2
Técnica Superior de Serviço Social Grau 1
2
Técnica(o) Superior Administrativo
2
Total:
12

Maioritariamente, os RH estão alocados ao Serviço Social, de acordo com a seguinte distribuição:

Categorias Profissionais
Social
Administrativo e Financeiro
Serviços de Apoio (1)
Serviços de Saúde
Total:

Quantidade %
77
73%
4
4%
18
17%
7
7%
106

(1) Serviços de apoio consideram: cozinha, lavandaria e engomadoria, manutenção e transportes

O tempo de permanência na instituição está resumido no quadro abaixo, por quantidades de
colaboradores pelos intervalos indicados:
Por tempo de permanência
Superior a 30 anos
Entre 20 e 30 anos
Entre 10 e 20 anos
Entre 5 e 10 anos
Inferior a 5 anos
Total:

Quantidade
8
19
35
22
22
106

%
8%
18%
33%
21%
21%
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6. SAÚDE, HIGIENE, SEGURANÇA NO TRBALHO E HACCP
De forma a cumprirmos a legislação vigente, temos um prestador de serviços que nos assegura,
mediante avença mensal, o cumprimento dos requisitos tanto ao nível da saúde, higiene e segurança
no trabalho como no HAACP. Neste último nem todas as visitas programadas dos técnicos, foram
cumpridas, houve necessidade de haver reajustes e houve um período pelas razões já mencionadas
anteriormente, da parte da instituição não aconteceram, especialmente na primeira vaga da Covid-19.

7. COVID-19
Considerando a excecionalidade do ano em análise, é imperativo dedicar neste relatório um capítulo
exclusivo a esta temática.
Por várias razões:
o Porque nos condicionou o cumprimento do plano de atividades;
o Porque nos condicionou o cumprimento do orçamento, ora por via do aumento de gastos não
previstos, ora por redução de rendimentos previstos;
o Porque nos colocou desafios novos, para os quais não estávamos objetivamente preparados;
o Porque nos impediu, por dedicação quase exclusiva, a avançar com o processo de
organização interna, o que levou a que o Plano Estratégico para o quadriénio 2020/2023 fosse
aprovado já na parte final do ano, o que não teria acontecido, dada a sua importância;
o Em suma, alterou-nos totalmente todo o planeamento e todas as intervenções internas
previstas para 2020;
Seria excessivamente exaustivo reproduzir detalhadamente todas as ações de adequação da nossa
organização à situação epidemiológica e às suas (relativamente frequentes) variações ao longo do ano.
Resumidamente, destacam-se as seguintes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Equipas da lavandaria e cozinha impedidas de aceder aos espaços interiores da ERPI;
Equipas de SAD, na receção da alimentação, impedidas de aceder à cozinha;
Equipas de SAD, na entrega e levantamento de roupas, impedidas de aceder à lavandaria;
Colaboradores dedicados apenas a cada uma das respostas sociais;
Desconcentração de locais de refeições de utentes e colaboradores;
Redefinição de circuitos de segurança e sinalética;
A “Casa do Forno” foi temporariamente transformada em refeitório para colaboradores,
mantendo-se o refeitório da ERPI apenas para os colaboradores diretos da RS;
Criação de quartos de isolamento e definição de áreas de contagiados, para responder a
emergências – CATEI e Centro de Férias representou redução da lotação;
Criação de espaços para visitantes, representando a eliminação de um quarto duplo no Lar
Rodrigo da Cunha Franco;
Definição de circuitos exteriores protegidos, para impedir contactos entre visitantes e utentes;
Deslocalização do serviço de aprovisionamento pra o Centro de Atividades, que por essa razão
deixou de estar, por tempo indeterminado, ao serviço das diversas RS do Campus Misericórdia
XXI;
Funcionamento com equipas de substituição (Em jornada contínua de 12 horas. Numa fase
inicial de 14 dias consecutivos, numa segunda fase de 10 e finalmente de 7, decisões sempre
suportadas pelos pareceres dos médicos da instituição);
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o Utilização do Centro de Dia, aquando da sua primeira suspensão de serviços, para criação de
áreas de isolamento de retaguarda às ERPI; numa segunda fase, com a sua reabertura, esses
foram deslocalizados para os locais onde estavam instalados os serviços de aprovisionamento
e armazém;
o Aquisição de fardas de substituição: foram adquiridas fardas de substituição, quotidianamente
deixas no serviço de lavandaria e entrega de outra, lavada, para reduzir as possibilidades de
contágio;
o Foi incentivado e intensificado o uso de visitas virtuais, através de meios telemáticos e digitais,
assim como foi reforçada a comunicação com as famílias, que foram estando a par das
alterações sucessivas que a situação exigiu;
o Automonitorização de sintomas dos colaboradores, diariamente;
o Inquéritos a colaboradores, todos remetidos à equipa médica para a respetiva avaliação;
o Elaboração de Planos de Contingência Específicos para todas as respostas sociais;
o Elaboração de Planos de Operacionalização de Visitas, nos termos das orientações da DGS;
o Elaboração de Planos de Higienização e Desinfeção, rigorosamente cumpridos e
monitorizados, em cada uma das respostas sociais;
o Reforço da desinfeção de viaturas;
o Uso generalizado de todos os EPIs necessários:
Foram efetuadas várias ações formativas e informativas e produzidos dezenas de documentos, ora de
natureza regulamentar, ora orientadores, ora de sensibilização através da afixação e divulgação de
material de sensibilização.
Recorremos ainda à mobilidade, para otimização de recursos na fase mais aguda, durante o regime das
equipas de substituição, em turno contínuo.
Por fim, foram, através de despacho, delegadas competências nalguns profissionais, para agilizar a
aquisição de bens de combate à Covid-19 e para tornar a contratação urgente de pessoal mais rápida.

8. SERVIÇOS COMPLEMENTARES E DE APOIO
8.1.

Medicina e Enfermagem

Medicina:
A SCMG conta, habitualmente, com dois médicos, ambos em regime de prestação de serviços e outro,
em regime de voluntariado, na especialidade da psiquiatria.
Pelas circunstâncias amplamente referidas ao longo deste relatório, a Dra. Ana Marta suspendeu a sua
atividade presencial, devido ao seu historial clínico, que a colocou entre as pessoas de risco elevado,
se sujeita ao contágio do vírus SARS-Cov-2. Apesar disso, foi um elemento de retaguarda muitíssimo
importante nas dinâmicas associadas às novas necessidades e na gestão de casos suspeitos,
agendamento de testes, além de orientações, pareceres e informações médicas muito relevantes e úteis
para os nossos serviços.
Face ao exposto, o Dr. João Belchior assumiu as consultas em todas as respostas sociais desde março.
É justo e importante destacar a forma diligente do médico durante todo este período de contingência,
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para além dos atos médicos propriamente ditos, envolvendo-se nas ponderações e decisões que
frequentemente formos chamados a tomar.
O Professor Doutor Manuel João Quartilho, psiquiatra, esteve ao longo do ano disponível para
acompanhar os seus doentes e ainda assumir todo o receituário específico, desta área da saúde mental.

Enfermagem:
Foi integrada uma enfermeira a tempo inteiro no segundo semestre do ano, para correção de uma
necessidade sinalizada. No final do ano, a SCMG contava com dois profissionais de enfermagem a
tempo inteiro, três a tempo parcial e em regime de prestação de serviços, no total de 5 profissionais, o
que permitiu alargar o horário de prestação de serviços nesta área até às 20h00.
No decurso do último ano o serviço de enfermagem teve também um trabalho suplementar, de
adequação às exigências resultantes da crise sanitária, introduzindo, nuns casos, e reforçando, noutros,
um conjunto de procedimentos de resposta às circunstâncias. assumiu bastantes alterações com a
introdução de novas práticas no nosso dia-a-dia de forma a existir uma monitorização frequente da
saúde dos nossos utentes.
Salientamos, que devido ao impacto da Covid-19, as recorrências dos utentes ao Serviço de Urgência,
bem como consultas programadas diminuíram drasticamente. Só no último trimestre do ano de 2020,
foram verificadas pouco mais de 11 idas a estes serviços, por doença súbita ou episódios de urgência
clínica, sendo que o normal representava entre 2 a 3 episódios semanais.

Relações com outras entidades de saúde:
A habitual articulação com a Unidade de Saúde Familiar da Golegã foi reforçada, assim como foram
frequentes os contactos com a autoridade de saúde territorialmente competente, nomeadamente com o
Delegado de Saúde, Dr. Félix Lobelo, que, tal como a sua equipa, sempre nos apoiou nesta fase
especialmente complexa.

8.2.

Fisioterapia e reabilitação

A equipa é constituída por três profissionais, todos do quadro de pessoal da SCMG: 1 fisioterapeuta e
2 técnicas de fisioterapia.
Devido às circunstâncias, esta foi uma área substancialmente afetada, por via, por exemplo, do
encerramento do Ginásio, que servia em grande parte a comunidade, ou pela redução da frequência de
ações em cada uma das respostas sociais, na tentativa de reduzir contactos entre pessoas de diferentes
respostas sociais e/ou serviços.
A adequação deste serviço às circunstâncias foi efetuada basicamente da seguinte forma: 2 dos
profissionais ficaram circunscritos às estruturas residenciais e outro mais ativo na comunidade e
dedicado aos casos mais prementes.
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8.3.

Nutrição

Esta foi, nas da saúde, uma das menos afetadas, tendo sido concretizado o planeamento inicial, apenas
com impactos em iniciativas menos operacionais, de natureza formativa e informativa. Apesar disso,
foi possível promover oito Oficinas de culinária, envolvendo utentes e cinco ações de sensibilização
para estilos de vida saudáveis, nomeadamente sobre a alimentação em pessoas diabéticas. Além disso,
foram promovidas dez refeições temáticas, muitas delas assinalando datas comemorativas ou
evocativas do nosso calendário.
Neste contexto, procurámos soluções alternativas para continuarmos a promover ações planeadas,
mudando-lhe o formato, sempre que essas pressupunham o ajuntamento e contactos de pessoas. Foi
assim que através de meios digitais e telemáticos que foi realizada a Semana da Alimentação, com a
participação de uma especialista na área da alimentação biológica.
Acompanhamos em média cerca de vinte e nove utentes com dietas especificas, sempre de acordo com
as suas patologias e em articulação com as equipas de saúde.
Na componente operacional, foi a cozinha e o economato que viram introduzidas regras mais apertadas
de segurança sanitária, fruto das circunstâncias.

8.4.

Animação sociocultural e socialização

A intervenção da animação sociocultural na vida dos utentes e residentes, constitui um instrumento
indispensável para o estímulo e bem-estar das suas capacidades mentais, físicas, afetivas e espirituais,
proporcionando-lhes uma vida ativa, desenvolvimento social e potenciando o retardamento do
processo de dependência, na medida em que o envelhecimento é influenciado pelo modo de vida.
Dando continuidade ao trabalho desenvolvido ao longo dos anos, procurando sempre a satisfação das
necessidades dos nossos utentes, foram dinamizadas um conjunto de atividades para o público-alvo,
tendo em consideração as suas limitações e dependências, para que estes fossem também
organizadores e protagonistas das mesmas, sendo que o principal objetivo é a sua autonomia e bemestar, em suma, a sua qualidade de vida, designadamente:
o Atividades de Animação Física e Motora: (Consistiu em exercícios de motricidade,
coordenação e mobilidade de forma a manter ou melhorar os índices de independência)
o Animação Cognitiva e Mental (foram atividades intelectuais e sensoriais que visaram
manter/estimular o cérebro e o sistema nervoso)
o Atividades de Animação através da Expressão Plástica (foram executadas atividades manuais
e de expressão artística)
o Animação através da Expressão e Comunicação (atividades de animação expressiva e de
comunicação que transmitiram sentimentos e emoções)
o Animação promotora do desenvolvimento pessoal e social (potenciando o aumento das
capacidades de relacionamento)
o Animação lúdica (foram desenvolvidas atividades que tiveram por objetivo divertir as pessoas
e o grupo, ocupar o tempo, promover o convívio e divulgar conhecimentos)
o Animação comunitária (estas atividades comunitárias foram desenvolvidas apenas no primeiro
trimestre em virtude da situação de confinamento que passamos a viver.

27

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2020
Por fim, registamos a renovação das licenças da plataforma digital da Sioslife, que permite aos nossos
idosos, de uma forma mais simples, interativa e rápida terem acesso a comunicação, assistência e
entretenimento em multiecrã. O software intuitivo e formulado com base no feedback de especialistas
de saúde que trabalham diariamente com cidadãos mais velhos, contribui para uma vida mais feliz e
reduz a solidão e isolamento sénior, construindo uma sociedade mais inclusiva para todos os seus
elementos.

8.5.

Cabeleireiro e estética

Este foi outro dos serviços profundamente afetados, fruto das circunstâncias. O tipo de serviço aqui
prestado – o salão de cabeleireiro e estética está instalado na ERPI Lar Rodrigo da Cunha Franco –
privilegia o contacto entre o(a) prestador(a) do serviço e cada um dos usuários. Ora, face à situação,
foi decidido a determinado momento encerrar o serviço, por razões de segurança sanitária.
A par disso, a Mesa Administrativa, viu-se na contingência de mover um processo disciplinar à então
cabeleireira da SCMG, por comportamentos na sua opinião incorretos, que culminou com a cessação
do seu contrato de trabalho.
Essencialmente por razões de segurança, foram as colaboradoras do apoio direto em cada uma das
estruturas residenciais que foram efetuando os cuidados básicos nesta área, garantindo assim que os
utentes não contactavam com pessoas estranhas a cada um dos serviços.

9. ATIVIDADES RELIGIOSAS
Para a prática do culto divino, a Santa Casa da Misericórdia da Golegã, associação de fiéis com
personalidade jurídica canónica, contou com inestimável e entusiástico contributo do Sr. Pe. Pedro
Marques e também com vários voluntários, no apoio à realização das iniciativas de cariz religioso.
Foi neste contexto que foi formalizada a tomada de posse dos órgãos sociais eleitos no final do ano
anterior, na seiscentista Capela de Nossa Senhora dos Anjos, ato pela celebração da Eucaristia,
presidida pelo Sr. Vigário Aníbal Vieira, da Diocese de Santarém. Esta cerimónia contou com
representantes de várias instituições e entidades oficiais.
Até março de 2020 foi semanalmente celebrada a eucaristia, na Capela do Lar Rodrigo da Cunha
Franco ou na Capela de Nossa Senhora dos Anjos. Com o evoluir da situação, vimo-nos infelizmente
forçados a suspender praticamente todas as atividades religiosas, por razões de segurança.
Por via das mesmas circunstâncias, foram definidas e divulgadas novas regras restritivas e de
segurança na Capela Mortuária, aquando da sua utilização para realização de cerimónias fúnebres.

10.

PATRIMÓNIO

Desde há muitos anos a esta parte a Misericórdia da Golegã geriu o seu património como uma
oportunidade para gerar capacidade de investimento na ação social, o seu core.
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Na dicotomia de opinião, entre o alegado empobrecimento à medida que se decide uma alienação e
rentabilidade insuficiente para manter devidamente reabilitado o património edificado, é fundamental
uma visão e um correto planeamento da sua gestão.
Na nossa instituição, há muito que vimos registando um défice de exploração corrente, sempre
corrigido pela realização de receita extraordinária, por via da alienação de património, logo a sua
gestão é fundamental para a nossa sustentabilidade.
No entanto, é fundamental proceder a correções convergentes com uma execução orçamental mais
equilibrada, para, gradualmente, transferir as receitas das alienações mais para investimento e menos
para correção de défices correntes, reduzindo paralelamente a necessidade do aumento do passivo
financeiro para suportar esse investimento.
No ano de 2020 foi alienada, sob a competente autorização da Assembleia Geral, uma moradia em
Mato de Miranda, que dava rentabilidade zero.

11.

EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES DE 2020

A execução das ações planeadas para 2020 foi muitíssimo baixa, como se demonstra no gráfico
seguinte, com uma taxa de apenas 11%.

20; 11%

109; 58%

Ações Executadas

57; 31%

Ações Parcialmente Executadas

Ações Não Executadas

A forma como decidimos olhar a nossa missão, na gestão da organização, não nos permite justificar
que tal se deveu apenas à circunstância da Covid-19.
Existe um contributo muito significativo por via da ausência de uma cultura orientada para a obtenção
de resultados e objetivos, que resulta, por consequência, na ausência de mecanismos e procedimentos
internos, aliados a um planeamento que também ele deve ser aperfeiçoado de futuro. Durante o ano de
2020 foram iniciadas, assumimos que de forma ainda ténue, algumas iniciativas nesse sentido, que
serão garantidamente reforçadas em 2021 para que tal registo não volte a repetir-se.
Das 188 ações planeadas, foram apenas executadas em pleno 20, redundando numa taxa de execução
de apenas 11%.

29

RELATÓRIO DE ATIVIDADES | 2020
Se observarmos o Plano de Atividades para 2020, facilmente conseguiremos perceber que várias das
ações não executadas ou simplesmente não executadas, seriam perfeitamente atingíveis com uma
abordagem mais rigorosa.
Nos mapas seguintes, estão resumidos os resultados da execução, pela ordem apresentada no Plano
de Atividades para 2020:
2. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO,
RESPOSTAS SOCIAIS E OBJETIVOS PARA
2020
2.3 Respostas Sociais
Quant. Tx.Exec.

Total de Ações Planeadas
Ações Executadas
Ações Parcialmente Executadas
Ações Não Executadas

77
7
20
48

9%
26%
62%

3. PLANO DE ATIVIDADES
ATIVIDADES
Quant. Tx.Exec.

Total de Ações Planeadas
Ações Executadas
Ações Parcialmente Executadas
Ações Não Executadas

45
6
10
29

13%
22%
64%

3. PLANO DE ATIVIDADES
PROJETOS E PROGRAMAS
Quant. Tx.Exec.

Total de Ações Planeadas
Ações Executadas
Ações Parcialmente Executadas
Ações Não Executadas

14
1
7
6

7%
50%
43%

3. PLANO DE ATIVIDADES
PROJETOS E PROGRAMAS
Quant. Tx.Exec.

Total de Ações Planeadas
Ações Executadas
Ações Parcialmente Executadas
Ações Não Executadas
TOTAIS GLOBAIS
Total de Ações Planeadas
Ações Executadas
Ações Parcialmente Executadas
Ações Não Executadas

52
6
20
26

12%
38%
50%

Quant. Tx.Exec.

188
20
57
109

11%
30%
58%
30
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1. RELATÓRIO DE GESTÃO
A Mesa Administrativa, conformando-se com os normativos legais, vem apresentar o RELATÓRIO
DE GESTÃO, pelo qual transmite aos Irmãos e a todos aqueles que possuem relações comerciais com
a Instituição, os seguintes aspetos mais relevantes e relacionados com a atividade desenvolvida, no
exercício de 2020.

1.1. Evolução da atividade da Santa Casa da Misericórdia da Golegã e análise
económico-financeira
Nos Rendimentos, verificou-se a seguinte evolução:
Rubricas
Vendas e Prestações Serviços
Subsídios, doações e legados à exploração
Trabalhos para a própria empresa
Rendimentos suplementares
Subsídios à exploração
Outros proveitos e ganhos operacionais
SOMA
Rendimentos e ganhos financeiros
Rendimentos e ganhos extraordinários
TOTAL DOS RENDIMENTOS

2020

1 077 943,69€
718 784,11 €
0,00 €
166 957,88 €
0,00 €
0,00 €
1 963 685,68€
0,00 €
0,00 €
1 963 685,68 €

2019

%

1 133 740,33€ -5,00%
745 829,37 € -4,00%
0,00 €
0,00%
214 021,85 € -22,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
2 093 591,55€ -6,00%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
2 093 591,55 € -6,00%

Nos Gastos, verificou-se a seguinte evolução:
Rubricas
CMVMC
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Amortizações e ajustamentos do exercício
Provisões do exercício
Imparidades de Dividas a receber
Outros gastos e perdas
SOMA
Gastos e perdas financeiros
Gastos e perdas extraordinários
Imposto sobre o rendimento do exercício
TOTAL DOS GASTOS

2020

406 726,68
282 858,83
1 364 459,07
157 264,30
0,00
20 282,52
22 013,92
2 253 605,32
5 531,52
0,00
0,00
2 259 136,84

2019

%

373 178,81
9,00%
415 949,55 -32,00%
1 229 231,61 11,00%
140 954,60 12,00%
0,00
0,00%
0,00 100,00%
13 932,45 58,00%
2 173 247,02
4,00%
4 120,88 34,00%
0,00
0,00%
0,00
0,00%
2 177 367,90
4,00%

Nos Resultados, verificou-se a seguinte evolução:
Rubricas
Resultados antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do exercício
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO

2020

-295 451,16
0,00
-295 451,16

2019

%
-83 776,35 -353,00%

0,00
0.00%
-83 776,35 -353,00%
3
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A Situação Líquida da Instituição é a que resulta dos capitais próprios, conforme o quadro seguinte:
Rubricas
Fundos
Outras Variações dos Fundos Patrimoniais
Resultados transitados
Resultado líquido do exercício
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

2020

302 570,26
129 054,50
1 975 395,49
-295 451,16
2 111 569,09

2019

%

302 570,26
0,00%
129 054,50
0,00%
2 156 872,70 -8,00%
-83 776,35 -353,00%
2 504 721,11 -16,00%

Devido ao ano atípico de 2020 devido à Pandemia Covid 19, vamos referir os pontos fulcrais das
diferenças existentes entre os Resultado Líquido de 2019 de 83776,35 euros negativos para um
aumento negativo substancial de 295 451,16 euros em 2020.

CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS
O Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas aumentou cerca de 33 500 euros em relação
a 2019, devendo-se à opção de manter qualitativamente os padrões habituais da prestação de serviços
e produtos garantidos aos Utentes da Instituição, e ao consumo de Equipamentos de Proteção
Individual para o “combate à Pandemia Covid 19”.

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
Fornecimentos e Serviços Externos diminuíram em cerca de 133 000 euros em relação a 2019,
devendo-se termino do Programa POISE Formação em cerca de 81 500 euros em 2019 mas que
subsidiado na totalidade pelo IEFP como se pode observar na diminuição da rúbrica Subsídios à
Exploração recebidos. Os combustíveis diminuíram 13 000 euros devido a um menor consumo,
nomeadamente do Gasóleo de Aquecimento, que influenciou um acréscimo de eletricidade em 3 000
euros devido à alteração dos meios de aquecimento. De realçar a diminuição do valor de água devido
ao acerto de contas por erro de faturação por parte da CM Golegã em cerca de 8 000 euros, e
relativamente à rúbrica Deslocações e Estadas verificou-se uma diminuição em 8 000 euros devido à
inatividade do Clube Vida (passeios culturais etc.) e redução de acompanhamento a consultas.

GASTOS COM PESSOAL
A rubrica Gastos com Pessoal, sofreu um aumento substancial de 135 000euros, devendo-se ao
aumento do ordenado mínimo em 30,00 euros, ao regresso à atividade de diversas baixas existentes
em 2019 de colaboradores e acima de tudo aos custos de horas extraordinárias no período inicial e
critico da Pandemia Covid-19 de equipas em espelho.

IMPARIDADES DE DIVIDAS A RECEBER
Foi assumido em 2020 Imparidades de 20 000 euros de clientes em mora à mais de 1 ano.
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OUTROS GASTOS E PERDAS
Podemos ver um aumento substancial em Outros Gastos e Perdas em cerca de 10000 euros,
nomeadamente de custos assumidos em 2020 de anos anteriores.

JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS
Juros e Gastos Suportados manteve-se inalterado, devido à continuidade do pagamento de Leasing de
uma viatura, utilização de Contas Correntes Caucionadas, encontrando-se a 31 de Dezembro 2020 no
valor de utilização de 40 000 euros e ao pagamento de juros do investimento da aquisição dos painéis
solares.

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS
Na parte das receitas, existe uma diminuição relativo a 2019 em cerca de 55 700 euros, devido ao
encerramento de diversas Valências devido à Pandemia Covid 19, por obrigação legal nomeadamente
no Centro de Dia em 25 000 euros e Centro de Convívio em 4 000 euros, uma diminuição no Apoio
Domiciliário em 15 000 euros e Lares de 10 000 euros.

SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO
Nos Subsídios do Estado houve uma diminuição de 77 000 euros no ano de 2020, devido aos subsídios
do Instituto Emprego Formação Profissional do POISE Formação como atrás referido, e do POISE
Capacitação, consequência do seu término. Em termos de Subsídios da Segurança Social estes ainda
continuam a ser insuficientes aos constantes aumentos dos gastos relacionados com os Utente.

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Nos Outros Rendimentos e Ganhos verifica-se um decréscimo de 47 000 euros, devido à não alienação
de nenhum usufruto das Residências Assistidas que em 2019 tinha sido de 108 000 euros, em
contrapartida houve a alienação de um imóvel em Mato Miranda por 47 500 euros e um aumento de
15 000 euros em diversos serviços proporcionados pela Instituição.

1.2. Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
Em relação aos acontecimentos subsequentes, prevê-se uma continuidade dos custos devido à
Pandemia Covid 19 de aquisição de Equipamento de Proteção Individual, e de uma ligeira recuperação
com a abertura das Valências que estiveram encerradas, mas não na totalidade da sua capacidade.

1.3. Evolução previsível da atividade
A Mesa Administrativa considera que os resultados obtidos a todos os níveis pela Santa Casa da
Misericórdia da Golegã, que a sua sustentabilidade requer a máxima atenção aos previsíveis aumentos
de gastos que se avizinham, nomeadamente em termos de aumento do salário mínimo dos encargos
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com pessoal. Assim, será impreterível uma racionalização entre a alienação dos usufrutos das
Residências Assistidas e os Imóveis existentes, e investimentos em outras opções de rentabilização, de
modo a suportar os prejuízos operacionais previsíveis e expectáveis devido à Pandemia Covid 19.

1.4. Dívidas à administração fiscal e segurança social
A Santa Casa da Misericórdia da Golegã não está em mora por quaisquer dívidas à Administração
Fiscal e/ou à Segurança Social.

1.5. Factos ocorridos com relevância
Salientam-se as duas garantias bancárias existentes:
Garval, Sociedade Garantia Mútua, SA., no valor de 60.000 euros referente à Linha Crédito –
Capitalizar Mais relativo à aquisição dos Paineis Solares pelo prazo de 72 meses.
E uma garantia de 100.000 euros perante a CGD referente à Conta Caucionada com uma utilização
até 100.000 euros, que no final do ano se encontrava numa em 40.000 euros, garantia esta suportada
por um Depósito a Prazo existente na mesma Instituição no valor dos mesmos 100.000 euros.

1.6. Proposta de aplicação de resultados
A Mesa Administrativa propõe que ao resultado líquido do exercício, que ascendeu a 295.451,16 euros
negativos, seja dada a seguinte aplicação:
o 295.451,16 euros para resultados transitados

2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1. Balanço
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2.2. Demonstração dos Resultados por Naturezas

2.3. Demonstração dos Resultados por Funções
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2.4. Demonstração das Alterações dos Fundos Próprios
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2.5. Demonstração dos Fluxos de Caixa
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3. ANEXO
1. Identificação da Entidade
A Santa Casa da Misericórdia da Golegã é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma
de Instituição Particular de Solidariedade Social, com sede na Rua João de Deus, 97, 2150- 196
Golegã. Tem como atividades, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de Convívio, Centro
de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário.

2. Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
Em 2019 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL)
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, referese que o Sistema de Normalização Contabilística para Entidades do Sector Não Lucrativos é
composto por:
o Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
o Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de
Março;
o Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
o NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março; e
o Normas Interpretativas (NI).
A adoção da NCRF-ESNL ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que à data da transição do
referencial contabilístico anterior (Plano de Contas das Instituições Particulares de
Solidariedade Social/Plano de Contas das Associações Mutualistas/Plano Oficial de Contas para
Federações Desportivas, Associações e Agrupamentos de Clubes) para este normativo é 1 de Janeiro
de 2011, conforme o estabelecido no § 5 Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL. Assim, a
Entidade preparou o Balanço de abertura de 1 de Janeiro de 2012 aplicando as disposições
previstas na NCRF-ESNL.

3. Principais Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras foram as seguintes:

3.1. Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)
Continuidade:
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no
futuro previsível, assumindo-se que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir
consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este
11
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pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da
atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.
Regime do Acréscimo (periodização económica):
Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram
(satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura
conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados
contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais
se
relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes
rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores
por acréscimos” e “Diferimentos”.
Consistência de Apresentação:
As Demonstrações Financeiras são consistentes de um período para o outro, quer a nível da
apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorrem
alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas
neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.
Materialidade e Agregação:
A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende
da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão
influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações
financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua
apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes
para que sejam discriminados nas notas deste anexo.
Compensação:
Devido à importância dos ativo e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e
os rendimentos, estes não devem ser compensados.
Informação Comparativa:
A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao
período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas
devem ser levados a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e
de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias
comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:
a) A natureza da reclassificação;
b) A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e
c) Razão para a reclassificação.

3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
Ativos Fixos Tangíveis
Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido
das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção
inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às
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atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para
operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e
remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos
que a Entidade espera vir a incorrer.
Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo
valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.
As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas
como gastos no período em que são incorridos, desde que não sejam susceptíveis de permitir
atividades presentes e futuras adicionais.
As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizados, pelo método
da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra
na tabela abaixo:
(Anos)

Descrição
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Edifícios Conservação
Equipamento administrativo
Outros Ativos fixos tangíveis

Vida útil estimada
50
8
4
10
8
8

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual
quando este exista.
As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela
diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, sendo as que se
encontram espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos
operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

Propriedades de Investimento
Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou
valorização do capital. Estes ativos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento de
serviços. Também não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da
atividade corrente dos negócios.
As “Propriedades de Investimento” são registadas pelo seu justo valor determinado por
avaliação anual efetuada por Entidade especializada independente. São reconhecidas
diretamente na Demonstração dos Resultados, na rubrica “Aumentos/reduções de justo valor”, as
variações no justo valor das propriedades de investimento.
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Só após o início da utilização dos ativos qualificados como propriedades de investimento é que são
reconhecidos como tal. Estes são registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica
“Propriedades de investimento em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou promoção do
ativo.
Assim que terminar o referido período de construção ou promoção a diferença entre o custo de
construção e o justo valor é contabilizada como “Variação de valor das propriedades de
investimento”, que tem reflexo direto na Demonstração dos Resultados.
As despesas com manutenção, reparação, seguros, Imposto Municipal sobre Imóveis, entre outros
que decorram da utilização, são reconhecidas nas respetivas rubricas da Demonstração dos
Resultados. No entanto as benfeitorias que permitam atividades presentes e futuras acrescem ao
valor das Propriedades de Investimento.

Ativos Intangíveis
Os “Ativos Intangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das
amortizações e de eventuais perdas por imparidade acumuladas. São reconhecidos apenas quando
for provável que deles permitam atividades presentes e futuras para a Entidade e que os mesmos
possam ser mensurados com fiabilidade.
São registadas como gastos do período as “Despesas de investigação” incorridas com novos
conhecimentos técnicos.
As despesas de desenvolvimento são capitalizadas sempre que a Entidade demonstre
capacidade para completar o seu desenvolvimento e dar inicio à sua comercialização ou
utilização e para as quais permitam atividades presentes e futuras. Caso não sejam cumpridos estes
critérios, são registados como gastos do período.
As amortizações são calculadas, assim que os ativos estejam em condições de serem utilizados, pelo
método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
As taxas de amortização utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se
encontram na tabela abaixo:
Descrição
Projetos de desenvolvimento
Programas de computador
Propriedade industrial
…
Outros ativos intangíveis

Vida útil estimada
3

O valor residual de um “Ativo Intangível” com vida útil finita deve ser assumido como sendo zero,
exceto se:
a) Houver um compromisso de um terceiro de comprar o ativo no final da sua vida útil,
ou
b) Houver um mercado ativo para este ativo, e
c) Seja provável que tal mercado exista no final da sua vida útil.
14
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Inventários
Os “Inventários” estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido.
O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados
necessários para concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior
ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.
A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado. Aos
Inventários que não sejam geralmente intermutáveis, devem ser atribuídos custos individuais através
do uso de identificação específica.
Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo
dos materiais incorporados, mão-de-obra directa e gastos gerais.
Os Inventários que a Entidade detém, mas que destinam-se a contribuir para o
desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados não
estão diretamente relacionados com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados
pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das
disposições contratuais do instrumento.
Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com exceção:
a) Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
b) Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
c) Direitos decorrentes de um contrato de seguro exceto se o contrato de seguro resulte numa
perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem
com:
 Alterações no risco segurado;
 Alterações na taxa de câmbio;
 Entrada em incumprimento de uma das partes;
 Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
o Alterações no preço do bem locado;
o Alterações na taxa de câmbio
o Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
As
quotas,
donativos
e
outras
ajudas
similares
procedentes
de
fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo
no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados
no ativo pela quantia realizável.
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Clientes e outras contas a Receber
Os “Clientes” e as “Outras contas a receber” encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas
no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar
o valor realizável líquido.

As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma
objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido
(total ou parcialmente).Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor
atual dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula
quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.
Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a
sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são
mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados
do período.
Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo
financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.
À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo
valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade,
esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.
Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE).

Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica “Caixa e depósitos bancários” incluí caixa e depósitos bancários de curto prazo que
possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar
As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor
nominal.

Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. Os “Fundos
Patrimoniais” são compostos por:
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a) Fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
b) Fundos acumulados e outros excedentes;
c) Subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável
a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

Provisões
Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos
e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma
Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja
provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente
estimado.
O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a
obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas
intrínsecos à obrigação.
Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a
estimativa a essa data.
Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto
são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo de recursos que incorporem
contributos para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras da entidade. Tal como
os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

Financiamentos obtidos
Empréstimos obtidos:
Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos
com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos
do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares
suportados”.

Locações:
Os contratos de locações (leasing) são classificados como:
a) Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma
substancial, todos os riscos e vantagens inerentes à posse do ativo sob o qual o contrato
é realizado; ou
b) Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da
“Substância sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.
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Os Ativos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira
são contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações
conforme se encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.
Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respetivo período, respeitando
sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos directos iniciais são
acrescidos ao valor do ativo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).
Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o ativo é
depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.

Estado e outros entes públicos
O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, incluí as tributações
autónomas.
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
(CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):
a) “As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas
colectivas àquelas legalmente equiparadas;
c) As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou
predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência,
solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto, o n.º 3 do referido artigo menciona que:
“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício
das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem
como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da
legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:
a) Exercício efectivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à
prossecução dos fins que justificaram o respectivo reconhecimento da qualidade de utilidade
pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respectivamente, de Entidades
previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
b) Afectação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento
c) global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período
de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento
no cumprimento do prazo de afectação, notificado ao director - geral dos impostos,
acompanhado da respectiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês
subsequente ao termo do referido prazo;
d) c) Inexistência de qualquer interesse directo ou indirecto dos membros dos órgãos
estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das
atividades económicas por elas prosseguidas.”
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Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21%sobre
a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a
tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.
As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor,
durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2000, inclusive, e cinco
anos a partir de 2001), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações.
Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja,
as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2017 a 2020 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4. Políticas Contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros
Não se verificaram
contabilísticas.

quaisquer

efeitos

resultantes

de

alteração

voluntária

em

políticas

5. Ativos Fixos Tangíveis
Outros Ativos Fixos Tangíveis
A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada
no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates e alienações,
as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:
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Propriedades de Investimento
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No que concerne às “Propriedades de Investimento” os movimentos ocorridos, nos períodos de 2019
e 2020, foram os seguintes:

6. Ativos Intangíveis
Outros Ativos Intangíveis
A quantia escriturada bruta, as amortizações acumuladas, a reconciliação da quantia
escriturada no início e no fim dos períodos de 2019 e de 2020, mostrando as adições, os abates
e alienações, as amortizações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte
quadro:
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7. Locações
A Entidade detinha os seguintes ativos adquiridos com recurso à locação financeira:

Os planos de reembolso da dívida, discriminam-se da seguinte forma:

8. Custos de Empréstimos Obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como
gastos à medida que são incorridos.
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9. Inventários
Em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 a rubrica “Inventários” apresentava os seguintes valores:

De referir que os valores da rubrica “Matérias-primas, subsidiárias
desdobram da seguinte forma:

e de consumo”

se

a) Matérias-primas: 35 398.21€
b) Matérias Subsidiárias: 0,00€
c) Matérias de Consumo: 0,00€

10. Rédito
Para os períodos de 2020 e 2019 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

11. Subsídios do Governo e apoios do Governo
A 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de
“Subsídios do Governo” e “Apoios do Governo”:
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12. Imposto sobre o Rendimento
O imposto corrente contabilizado, no montante de 0,00€, corresponde ao valor esperado a pagar
referente:

13. Benefícios dos empregados
O número de membros dos órgãos sociais, nos períodos de 2019 e 2020, manteve-se os 19. Os órgãos
diretivos usufruem as seguintes remunerações:


Provedor – 0 euros

O número médio de pessoas
31/12/2019 foi de 103.

ao serviço da Entidade em 31/12/2020 foi de 103 e em

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

14. Benefícios Divulgações exigidas por outros diplomas legais
Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de
7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a
situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos
legalmente estipulados.

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas, para 2020 e 2019, foram 4.059,00€ e
3.874.50€, em cada um dos períodos, respetivamente.
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15. Outras Informações
Para uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes
informações:

15.1. Investimentos Financeiros
Nos períodos de 2020 e 2019, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

15.2. Clientes e Utentes
Para os períodos de 2020 e 2019 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte forma:
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Nos períodos de 2020 e 2019 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

15.3. Outras Contas a Receber
A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a seguinte
decomposição:

15.4. Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

15.5. Outros Ativos Financeiros
A Entidade detinha, em 31 de Dezembro de 2020 e 2019, investimentos nas seguintes entidades:
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15.6. Caixa e Depósitos Bancários
A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de Dezembro de 2020 e 2019, encontrava-se com os
seguintes saldos:

15.7. Fundos Patrimoniais
Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

15.8. Fornecedores
O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

15.9. Estado e Outros Entes Públicos
A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:
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15.10. Outras Contas a Pagar
A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:

15.11. Outros Passivos Financeiros
Os “Outros passivos financeiros” em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 são os seguintes:
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15.12. Subsídios, doações e legados à exploração
A Entidade reconheceu, nos períodos de 2020 e 2019, os seguintes subsídio, doações, heranças
e legados:

15.13. Fornecimentos e serviços externos
A repartição dos “Fornecimentos e serviços externos” nos períodos findos em 31 de dezembro de 2020
e de 2019, foi a seguinte:

Combustíveis: 62 686,73€, decompõe-se em:
a) Combustíveis: 6 359,28 €
b) Gás: 56 327,45 €
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15.14. Outros rendimentos e ganhos
A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

15.15. Outros gastos e perdas
A rubrica de “Outros gastos e perdas” encontra-se dividida da seguinte forma:

15.16. Resultados Financeiros
foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:
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15.17. Acontecimentos após a data de Balanço
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.
A crise epidemiológica gerada pelo contágio do vírus SARS-Cov2, que provoca a doença Covid-19
constitui-se como um facto extremamente relevante, após o termo do exercício e continuará a
ter um impacto orçamental expressivo no exercício de 2021.
A Mesa Administrativa da SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA GOLEGÃ não consegue prever
com fiabilidade os efeitos que esta situação terá sobre a atividade e a rentabilidade futuras da Entidade.
As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de dezembro de 2020 foram aprovadas pela
Assembleia Geral em 16 de julho de 2021.

Golegã, 16 de julho de 2021

O Contabilista Certificado,

O Órgão de Gestão,
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