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I. MENSAGEM DO PROVEDOR

A proposta de Plano de Atividades e Orçamento (PAO) para o ano de
2022, que a Mesa Administrativa submete à apreciação, discussão e
deliberação da Assembleia Geral (AG), vem na sequência das
anteriores, no reforço de uma gestão equilibrada e realista e na
afirmação do compromisso de rigor e de responsabilidade.
Como poderão constatar ao longo do documento, o Plano de
Atividades tem uma forte incidência e aspetos de organização interna
e modernização administrativa, além de preservar as dinâmicas nas
atividades sociais, no seguimento, aliás, das linhas orientadoras
consideradas no Plano Estratégico para o quadriénio 2020/2023.
Relativamente ao Orçamento, notam-se evidências de abrandamento
do investimento, face a orçamentos anteriores, considerando os
constrangimentos financeiros, as limitações nos rendimentos
correntes, a prudência na previsão dos rendimentos extraordinários e
o clima de incerteza de contexto externo e bem assim com as
eventuais consequências na estrutura financeira da instituição.
Face ao exposto, no cumprimento do disposto na alínea c) do N.º2 do
Artigo 22º do Compromisso, a Mesa Administrativa submete a
presente proposta do Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração
Previsional e Investimentos, para o exercício de 2022 à Assembleia
Geral, solicitando a sua deliberação favorável.
Este documento foi aprovado, por unanimidade, na reunião ordinária
da Mesa Administrativa de 10/11/2021.
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II. CARACTERIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
1. IDENTIFICAÇÃO
Ereta em 1553, como consta do seu primeiro Compromisso, aprovado por alvará a 11 de dezembro de
1873 e confirmado pelo rei D. Manuel I, a Santa Casa da Misericórdia da Golegã é uma organização
não-governamental (ONG), cuja ação é direcionada ao apoio social, 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.
A instituição dedica-se exclusivamente à prestação de cuidados sociais direcionados para a anciania.

2. MISSÃO, VISÃO E VALORES
A nossa MISSÃO é 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.
A VISÃO da Santa Casa da Misericórdia da Golegã é constituir-se como 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.
Os VALORES institucionais que regem a atividade desenvolvida pela Misericórdia da Golegã são:
❖ Justiça
❖ Equidade
❖ Solidariedade
❖ Ética
❖ Qualidade

3. ORGANIZAÇÃO
3.1. Organograma
O modelo de organização da Santa Casa da Misericórdia da Golegã assenta sobretudo em dois serviços,
o Social e o Administrativo e Financeiro, com áreas de atuação bem definidas.
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3.2. Modelo de Governance
Os checks and balances da organização estão assegurados pela sua organização interna, decorrente do
Compromisso da Irmandade e da legislação vigente, com a constituição de três órgãos sociais,
perfeitamente definidos e autónomos, com as suas competências claramente identificadas:
•
•
•

Assembleia Geral, como órgão deliberativo;
Conselho Fiscal, como órgão fiscalizador;
Mesa Administrativa, como órgão executivo;

Além disso, em outsourcing, os órgãos sociais são assessorados por Revisor Oficial de Contas (que
audita), Contabilista Certificado e Assessor Jurídico.
3.3. Órgãos Sociais
Os órgãos sociais da Santa Casa da Misericórdia, eleitos para o mandato social para o quadriénio
2020/2023, são constituídos pelos membros seguintes:
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Jaime Manuel Gonçalves Rosa
José António Lopes Tó
Cláudio Bento Silva
CONSELHO FISCAL
António Carlos da Costa Camilo
Maria de Fátima Amado Contente
Acácio Galrinho Nunes
MESA ADMINISTRATIVA
José António Godinho Lopes
António Manuel Alves Riachos
Ana Cristina Barata Alcaçarenho Rosa
Henrique Manuel António Cardoso
António Silva Lopes
Joaquim Grácio Morgado
Samuel Morgado Barradas

Presidente
Vice-Presidente
Secretário

Presidente
Vice-Presidente
Secretário

Provedor
Vice-Provedor
Secretária
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal

4. RESPOSTAS SOCIAIS
4.1. Lar Rodrigo da Cunha Franco (ERPI)
O Lar Rodrigo da Cunha Franco foi fundado em 1973, tendo sido para esse efeito adaptada uma casa
senhorial, situada no centro da Vila, doada à Misericórdia por uma família proprietária de uma grande
casa agrícola. Ao longo dos anos sofreu várias intervenções de ampliação e reabilitação, a última delas
iniciada em 2019 e concluída em 2021, tendo sido suspensa devido à situação pandémica.
Estão acopladas a esta ERPI várias estruturas de serviços complementares, como sejam a Lavandaria
e Engomadoria, Cozinha, Serviços de Manutenção, Nutrição e Aprovisionamento, entre outros.
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Encontra-se integrado no complexo social Campus Misericórdia XXI, que se foi desenvolvendo à sua
volta e é a maior estrutura residencial da instituição.
É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas,
animação e lazer, fisioterapia e reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados
de saúde e de nutrição, apoio religioso e psicossocial e ainda acompanhamento ao
exterior.
Tem capacidade para 52 pessoas. Os utentes da ERPI são, na sua maioria, bastante
dependentes, quer a nível físico quer cognitivo, denotando-se ainda um crescimento
de pessoas com estados demenciais.

Tem uma equipa com cerca de 47 elementos, maioritariamente jovem e que, na sua
grande parte, está em início de carreira

4.2. Centro de Férias para Seniores, Comendador António José Martins Lopes
Centro de Férias para Seniores, Comendador António José Martins Lopes, foi inaugurado no ano de
2001, com o objetivo de assegurar uma resposta de internamentos temporários, de curta duração, face
à sinalização da ausência deste tipo de resposta. É uma estrutura residencial de gestão privada, sem
acordo de cooperação com a Segurança Social.
É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas,
animação e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados de saúde e de
nutrição, apoio religioso e psicossocial e ainda acompanhamento ao exterior.
Tem capacidade para 21 pessoas. Os utentes apresentam um grau de dependência
muito elevado, vários deles com sintomatologia demencial. De uma forma geral, as
famílias mantêm relações próximas com os utentes através de contactos telefónicos
frequentes e visitas com regularidade.
Tem uma equipa de 12 colaboradores. Grande parte desta equipa é experiente e com
um percurso já longo na SCMG.

4.3. Lar Dr. Francisco Mendes de Brito / CATEI (ERPI)
O ERPI Francisco Mendes Brito foi fundado em 1999, iniciando a sua atividade em parte no edifício
do antigo Hospital da Golegã, pertença desta Santa Casa, estando localizado numa das principais
artérias da Vila da Golegã. Funciona num edifício do Séc.XIX e apresenta constrangimentos de
natureza estrutural para fazer face aos requisitos exigíveis para estruturas desta natureza e função.
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É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas,
animação e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados de saúde e de
nutrição, apoio religioso e psicossocial.
Tem capacidade instalada para 28 pessoas, 17 sob acordo de cooperação atípico
(CATEI, onde as vagas são geridas pelo CDSSS) e 7 sob acordo típico e ainda 4 de
gestão privada da SCMG. Os utentes apresentam, em especial os de CATEI, um
elevado grau de dependência, com pouca rede familiar de suporte e com perdas
cognitivas acentuadas. As atividades que têm à sua disposição têm uma componente
mais individualizada, com especial enfoque na área da reabilitação.
A equipa é constituída por 14 colaboradoras. Existe um grupo de colaboradoras
experientes, com boas competências e com um percurso longo na SCMG, mas
complementadas com colaboradoras em início de carreira.
4.4. Aldeamento Nª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence
Iniciado em 2000, o Aldeamento Nª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence, engloba 24
residências de tipologia T1, envolvidas por zonas ajardinadas, acessos devidamente pavimentados,
estacionamentos cobertos e horta biológica.
Os serviços são prestados em regime de apoio domiciliário, à medida das necessidades e pretensões
dos residentes.
É assegurado alojamento, higiene e o conforto pessoal, tratamento de roupas,
animação e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar, cuidados de saúde,
apoio religioso e psicossocial
São 24 residências, de tipologia T1, considerando que algumas delas estão ocupadas
por casais. Grande parte dos residentes tem autonomia cognitiva e motora, no
entanto alguns com idades já bastante avançadas.
A equipa é constituída por 6 pessoas, uma Diretora Técnica, que é também
responsável pela animação sociocultural e conta ainda com 5 pessoas de apoio
direto.

4.5. Centro de Dia
O Centro de Dia foi fundado em 1979 e funciona numa estrutura autónoma, integrada no complexo
social Campus Misericórdia XXI. Tem capacidade para 30 pessoas, 29 delas sob acordo de cooperação
com o CDSSS.
Foi uma das respostas sociais mais afetadas pela crise pandémica, que obrigou, entre de 2020 e 2021,
a vários encerramentos, implicando, por um lado, a suspensão temporária de serviços importantes para
a população idosa e, por outro lado, um impacto financeiro bastante penalizador para a instituição.
Em 2021, retomou a sua atividade de forma regular, até à data, mas com uma frequência abaixo da
capacidade instalada.
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São proporcionados aos utentes cuidados de higiene e conforto pessoal, tratamento
de roupas, animação sociocultural e lazer, reabilitação, acompanhamento alimentar,
cuidados de saúde, apoio religioso e psicossocial.
Tem capacidade para 30 pessoas. Utentes com grau de dependência física moderada,
mas com alguma orientação no tempo e no espaço, embora existam já vários utentes
com demências. Uma grande parte tem suporte familiar ou algum cuidador informal.
A equipa é constituída por 4 elementos. Uma Diretora Técnica, que assegura
também a Animação Sociocultural e três Ajudantes de Lar e Centro de Dia.

4.6. SAD – Serviço De Apoio Domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário, SAD, foi implementado no início dos anos oitenta e sempre foi
muito procurado pela nossa comunidade, tendo a virtude de retardar a institucionalização em ERPI,
prolongando a vida do utente no seu habitat natural. Atualmente, por indicação dos serviços
competentes.
Os serviços são os seguintes: Alimentação, Tratamento de Roupas, Higiene pessoal,
Higiene habitacional, Socialização e Animação e Teleassistência. Podem ser
prestados outros serviços, nos termos do regulamento interno, sob a cobrança de
taxas adicionais.
O serviço tem capacidade instalada para responder a 50 pessoas, tendo, contudo,
apenas acordo de cooperação para 37, quantidade que se tem revelado suficiente. Os
utentes de SAD, na maioria, apresentam um grau de dependência já bastante
acentuado, sendo notórias as dificuldades para a realização plena das atividades de
vida diárias.
A equipa é constituída por 1 Diretora Técnica, 1 Encarregada de Setor e 5 Ajudantes
Familiares. Grande parte do grupo de colaboradoras é experiente, com boas
competências e com um percurso longo na SCMG.

4.7. Centro de Convívio
O Centro de Convívio é uma resposta social que se destina a pessoas autónomas, com vontade de
estabelecerem novas relações interpessoais e participarem em atividades culturais. Os utentes podem
participar de acordo com as suas capacidades e interesses.
Funciona no Clube Vida, num edifício no centro da vila da Golegã, onde estão também instaladas
outras respostas, nomeadamente a Academia Sénior e o SAD.
Tem como objetivo central a diminuição do isolamento social através da integração
nesta resposta social e da construção de novos laços sociais e a promoção de um
estilo de vida saudável e dinâmico. É proporcionado apoio Psicossocial por técnica
superior de serviço social e ações de Animação Cultural por técnica com formação
para o efeito.
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Na generalidade os utentes apresentam um elevado grau de autonomia e constituemse como um grupo bastante heterogéneo ao nível dos interesses, gostos e
preferências, existindo para isso uma diversidade de atividades de forma a satisfazer
as suas expectativas.
A equipa é constituída por uma Diretora Coordenadora (a 25%), uma Animadora
Sociocultural e uma Auxiliar Social.

4.8. Academia Sénior (ASEG)
Resultante de uma parceria com a RUTIS, Associação Rede de Universidades da Terceira Idade, em
2003, a ASEG é uma resposta socioeducativa que visa criar e dinamizar regularmente atividades nas
áreas sociais, culturais, do conhecimento, do saber e convívio, a partir dos 50 anos de idade.
Funciona em horário laboral, durante a semana, seguindo o calendário escolar (abertura em outubro,
com encerramento no Natal, Carnaval e Páscoa e encerram em julho), com disciplinas e atividades de
artes, informática, desporto, ciências sociais e humanas, cidadania, etc.

A abordagem do envelhecimento ativo e bem-sucedido baseia-se no reconhecimento
dos direitos humanos das pessoas mais velhas, e nos princípios de independência,
participação dignidade, assistência e autorrealização. O planeamento estratégico
deixa de ter um enfoque baseado nas necessidades e passa a estar baseado nos
direitos, o que permite o reconhecimento dos direitos das pessoas mais velhas à
igualdade de oportunidades e tratamento de todos os aspetos da vida à medida que
envelhecem.
Na generalidade os utentes apresentam um elevado grau de autonomia e constituemse como um grupo bastante heterogéneo ao nível dos interesses, gostos e
preferências, existindo para isso uma diversidade de atividades de forma a satisfazer
as suas expectativas.
A equipa é constituída por 1 Diretora Coordenadora (a 25%), que assegura a Direção
Técnica da resposta, 1 Animadora Sociocultural e 1 Auxiliar Social. É uma equipa
jovem, dinâmica e competente.

4.9. Cantina Social
A cantina Social é uma resposta de intervenção que assegura refeições à população em situações de
emergência social, nomeadamente, almoço e/ou jantar, destinadas preferencialmente ao consumo
externo. A SCMG tem Protocolo de Colaboração com o CDSSS para prestar apoio alimentar a 6
pessoas.
4.10. Alojamento para pessoas carenciadas
Não sendo exatamente uma resposta social, a SCMG tem alojamento para acolher pessoas carenciadas,
como resposta de emergência para aqueles que vivam em condições inadequadas à sua condição
humana. Esta estrutura tem capacidade para acolher 5 pessoas – 2 quartos duplos e 1 simples, todos
com instalações sanitárias.
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Normalmente, as pessoas que acolhemos acabam por integrar uma das nossas respostas sociais,
nomeadamente o Centro de Dia ou o Serviço de Apoio Domiciliário.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.1. Saúde
5.1.1. Medicina e Enfermagem
A instituição tem apoio de dois médicos (medicina geral) em regime de avença, contando ainda a
colaboração de um especialista em psiquiatria, em regime de voluntariado.
Os serviços de enfermagem são assegurados por cinco enfermeiros(as), dois integrados no quadro
de pessoal da SCMG e três em regime de avença. A equipa de enfermagem apoia, especialmente,
os utentes das ERPIs.
5.1.2. Fisioterapia e Reabilitação
Este é um serviço muito importante, que potencia a autonomia dos utentes, mantendo-lhes a
preservação da sua mobilidade ou retardando a sua perda, logo procurando melhorar a sua qualidade
de vida.
A equipa é constituída por três profissionais: uma Fisioterapeuta, que lidera a equipa e duas Dr.
Técnicas de Fisioterapia.
5.1.3. Nutrição
O serviço de Nutrição tem como principais objetivos a planificação e acompanhamento das
ementas, adequando do ponto de vista nutricional, atendendo às necessidades individuais de utentes
e colaboradores.
É por este serviço que passa a garantia da higiene e segurança alimentar das refeições, nos termos
das normas da HACCP, plano que temos implementado nas várias cozinhas, das várias respostas
sociais. Este serviço tem ainda como preocupação a diminuição do desperdício alimentar.
A equipa é constituída por duas pessoas: uma Nutricionista e uma Encarregada Geral, que
asseguram as atividades relacionadas com a alimentação, integrando os aspetos mais técnicos com
os operacionais.
5.2. Animação Sociocultural
A animação sóciocultural tem uma tradição muito enraizada na nossa instituição, pois sempre
entendemos que era importante implementar dinâmicas que estimulem os utentes a nível das suas
capacidades cognitivas, físicas, sociais e ainda espirituais.
Assim, diariamente sensibilizamos para o treino individual, nomeadamente da motricidade fina, mas
também da atenção, da orientação, da linguagem, do cálculo, no lazer e especialmente em algumas
atividades domésticas, por exemplo na preparação da fruta, no arranjo do quarto, no cuidar das plantas,
entre outras.
Integram o quadro de pessoal a duas animadoras, sendo que nas respostas sociais de SAD, Centro de
Dia, Residências e Centro de Férias, esta atividade é assegurada pelas Técnicas Superiores de Serviço
Social que acumulam estas funções com as de Direção Técnica.
5.3. Cozinha
É um dos serviços mais relevantes na nossa atividade e funciona na cozinha do Lar Rodrigo da Cunha
Franco, no complexo social Campus Misericórdia XXI, de onde as refeições são transportadas para as
restantes respostas sociais.
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Este serviço é coordenado pela Encarregada Geral responsável, pela Despenseira e pela Nutricionista,
integrando ainda mais dez profissionais, designadamente quatro cozinheiras, três ajudantes de cozinha
e três trabalhadores(as) de serviço geral.
5.4. Lavandaria
Este é também um serviço de apoio determinante. Funciona no complexo social Campus Misericórdia
XXI, na periferia do Lar Rodrigo da Cunha Franco, em instalações autónomas.
Em 2021 foi efetuada uma reorganização dos serviços, com a introdução de uma função de chefia
intermédia, com a promoção de operadora de lavandaria a Encarregada de Setor.
Neste momento, laboram neste serviço quatro profissionais: 1 Encarregada de Setor, duas Operadoras
de Lavandaria e um(a) trabalhador(a) dos serviços gerais. Este serviço é coordenado pela Encarregada
Geral (que acumula com a coordenação do serviço de cozinha).
5.5. Aprovisionamento e Logística
5.5.1. Aprovisionamento
Os serviços de aprovisionamento são assegurados por três pessoas, a quem compete a aquisição de
bens e serviços para as diversas áreas de atividade. A equipa é constituída por um Técnica(o)
Superior Administrativo, um Assistente Administrativo e ainda pela Encarregada Geral da cozinha,
a quem compete o aprovisionamento dos bens alimentares.
5.5.2. Logística
O Serviço de Manutenção e Transportes visa assegurar o apoio à distribuição e recolha de
alimentação e roupas, entre outros, assim como a manutenção às diversas estruturas e áreas
exteriores, nomeadamente no complexo social Campus Misericórdia XXI.
A equipa é constituída por três pessoas: um Motorista e dois Trabalhadores(as) dos Serviços Gerais.
5.6. Serviço Administrativo e Financeiro
O Serviço Administrativo e Financeiro é constituído por 2 profissionais – uma Técnica Superior
Administrativa e uma Técnica Administrativa Principal. É esta equipa que se ocupa da Secretaria,
Tesouraria, Contabilidade, Apoio Administrativo ao Serviço Social e Atendimento de utentes e público
em geral.
5.7. Serviço Social
5.7.1. Direção do Serviço
Desde outubro de 2020 que a Direção do Serviço Social é bipartida, em linha horizontal, assumindo
a Dra. Fernanda Oliveira a Área de Planeamento e Estratégia e a Dra. Carla Santos, a Área
Operacional.
Compete à Diretora da Área Operacional coordenar os serviços complementares de Saúde,
Animação Sociocultural, Cozinha e Lavandaria.
5.7.2. Direção Técnica das Respostas Sociais
A Direção Técnica das Respostas Sociais é assegurada por uma equipa de cinco pessoas, a quem
compete dirigir cada uma das respostas sociais, sob a supervisão da Diretora do Serviço responsável
pela área operacional, nos termos do quadro seguinte:
(As Diretoras do Serviço Social assumem também a Direção Técnica de algumas das respostas
sociais).
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Resposta Social
Lar Rodrigo da Cunha Franco
Lar Dr. Francisco Mendes de Brito / CATEI
Centro de Férias para Seniores
Residências Assistidas
Serviço de Apoio Domiciliário (SAD)
Centro de Dia
Centro de Convívio
Academia Sénior
Cantina Social
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Diretora Técnica
Carla Santos
Vera Núncio
Raquel Garcia
Raquel Garcia
Sílvia Félix
Alda Barradas
Fernanda Oliveira
Fernanda Oliveira
Fernanda Oliveira

5.8. Cabeleireiro e Estética
No Lar Rodrigo da Cunha Franco está instalado o salão de cabeleireiro e estética, serviço assegurado
pela Cabeleireira que pertence aos quadros da instituição.
Esta é uma resposta com tradição na Misericórdia da Golegã, direcionada para o bem-estar e
autoestima dos utentes residentes.

6. COMUNIDADE
Além das respostas sociais e serviços complementares, antes mencionados, a Misericórdia tem ao
serviço da comunidade local outras ofertas, nomeadamente:
6.1. Banco de Ajudas Técnicas
A SCMG tem uma oferta de ajudas técnicas, como resposta a circunstâncias em que as pessoas, em
especial as com maiores dificuldades socioeconómicas, tenham necessidade desse tipo de auxílio. Este
é um serviço totalmente gratuito, ao dispor da comunidade.

7. RECURSOS HUMANOS
O quadro de pessoal da Santa Casa da Misericórdia da Golegã é constituído por 104 profissionais, 90
com contrato sem termo e 14 com contrato e termo certo. No quadro abaixo está sintetizada a
quantidade de profissionais por categoria profissional.

Categoria Profissional
Ajudante de Cozinheira
Ajudante de Lar e Centro de Dia
Ajudante Familiar
Animadora Cultural Principal
Assistente Administrativo
Auxiliar Social
Cozinheira Grau I
Cozinheira Grau II
Cozinheira Principal
Despenseira Principal
Dietista
17

Quant.
3
30
5
2
1
1
1
1
2
1
1
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Diretora Técnica
Diretora/Coordenadora
Encarregada de Setor
Encarregada Geral Grau I
Encarregada Geral Grau II
Enfermeira
Fisioterapeuta
Motorista
Operadora de Lavandaria
Técnica Superior de Serviço Social
Técnica Superior de Serviço Social Grau 1
Técnica(o) Administrativo Principal
Técnica(o) de Fisioterapia
Técnica(o) Superior Administrativo
Trabalhador(a) de Serviços Gerais
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1
1
2
1
1
2
1
1
4
2
2
1
3
2
32

8. PATRIMÓNIO E CULTO RELIGIOSO
Como entidade com personalidade jurídica canónica, a Misericórdia da Golegã promove a prática do
culto religioso e espiritualidade, designadamente nas suas estruturas, em especial nos locais de culto
que possui:
•
•
•
•

Capela de Nossa Senhora dos Anjos, no coração da Vila da Golegã;
Capela de São Caetano;
Capela do Lar Rodrigo da Cunha Franco;
Capela Mortuária;

9. IRMANDADE
A Santa Casa é uma associação de fiéis, cuja irmandade é composta por 120 irmãos, que constituem a
Assembleia Geral da instituição, o órgão deliberativo por excelência e do qual dependem as grandes
decisões, nos termos do Compromisso da Irmandade, que regula o funcionamento da organização,
além da legislação aplivável.
10. VOLUNTARIADO
Dada a natureza da organização, a Misericórdia da Golegã conta com o envolvimento de mais de vinte
voluntários que contribuem de forma determinante na vida da instituição, entre eles, os membros dos
órgãos sociais.
Destacam-se igualmente aqueles que colaboram connosco no Clube Vida, nomeadamente os
formadores das múltiplas ofertas que aquela resposta proporciona. Sem esse contributo, não seria
possível uma tão vasta oferta formativa.
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III. PLANO DE ATIVIDADES
1. ANÁLISE SWOT
Na análise SWOT procuramos identificar os tópicos-chave no que diz respeito ao planeamento
estratégico para o ano de 2022.
Na matriz SWOT, abaixo, identificam-se as Forças e Fraquezas da nossa organização, logo de natureza
interna, assim como as Oportunidades e Ameaças, de origem externa. Todos estes aspetos devem ser
considerados para um objetivo global de melhoria e adequação da estrutura interna, mas atendendo
também aos fatores externos, ora de contexto ora estruturais e tendenciais, onde naturalmente se
incluem as necessidades e dinâmicas da comunidade onde nos inserimos, com orgulho, tanto pela sua
história e cultura diferenciadora, como especialmente pelas suas gentes.

Ambiente Interno

•
•
•
•
•
•
•

FORÇAS
Diversidade e autonomia de respostas sociais
Localização e acessibilidades das diversas
estruturas sociais
Flexibilidade e agilidade na resposta aos
diferentes públicos-alvo
Experiência e inovação na prestação de cuidados
Quadro técnico social qualificado que integra
pessoas experientes
Pessoal operacional com experiência e
competências no saber-fazer
Acordos de cooperação com o Instituto da
Segurança Social, IP

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ambiente Externo

•
•
•
•
•
•

OPORTUNIDADES
Demografia local (e regional) – taxa de
envelhecimento e aumento esperança média de
vida
Localização geográfica e qualidade de vida local
Certificação de qualidade dos Serviços
Valorização da inovação e apoios ao
desenvolvimento de negócios sociais
Reconhecimento da Instituição além das
fronteiras do concelho
Amplificação e potencialização no uso de canais
de comunicação – (social media.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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FRAQUEZAS
RH – Absentismo elevado
Inexistência de Serviços certificados
Ineficácia na comunicação
Excesso de informalidade na organização –
processual e na definição de funções e
competências
Pouco investimento na fidelização e envolvimento
dos stakeholders
Formação profissional reduzida
Exploração corrente deficitária – redução da
capacidade de investimento com capitais próprios
(> passivo bancário)
Ausência de processos de avaliação de satisfação
de clientes
Liderança (Gestão de topo) não permanente
AMEAÇAS
Pensões baixas (área geográfica)
Consequências do envelhecimento – aumento da
esperança média de vida (+ demências e +
cuidados de saúde)
Concorrência (privados e organizações congéneres
em processo de crescimento/desenvolvimento)
Dificuldade da diversificação de fontes de receita
(sustentabilidade)
Dificuldade no acesso a programas cofinanciados
Oportunidades reduzidas para melhoria de
infraestruturas
Comparticipações do Estado não acompanham
exigências
Consequências negativas da necessidade de
redução de gastos agressiva
Imagem institucional na comunidade desalinhada
da sua Missão, Visão e Valores
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2. EIXOS ESTRATÉGICOS
O planeamento estratégico para o quadriénio 2020/2023 assenta sobretudo nos 7 (sete) eixos
estratégicos abaixo indicados, simbolicamente apresentados de acordo com a sua natureza e função na
edificação de um novo conceito estratégico.

•
•
•
•
•
•
•

EE 1 – Reorganização Interna / Modelo de Governance
EE 2 – Sustentabilidade Financeira
EE 3 – Segurança, Saúde e Ambiente
EE 4 – Qualidade
EE 5 – Recursos Humanos
EE 6 – Comunicação
EE 7 – Excelência na Prestação de Serviços Sociais e Satisfação de Clientes

Como é do conhecimento da Assembleia Geral, fatores inesperados, designadamente a crise
pandémica, levou a que o Plano Estratégico para o quadriénio 2020/2023 tivesse sido apresentado
mais tarde que o previsto, assim como a sua execução, considerando a necessidade de dar resposta
à circunstância citada.
Até ao final deste exercício (2021) a nossa ação focar-se-á mais nos eixos estratégicos EE1, EE2 e
EE6, além de algumas ações, ainda longe de integradas, de melhoria contínua.

Para o exercício de 2022 e considerando que ainda não estão reunidas as condições para avançar
com os eixos estratégicos EE4 e EE7 (cor cinza, na figura abaixo), iremos alargar a nossa
intervenção aos eixos EE3 e EE5, através das medidas enunciadas neste Plano de Atividades, assim
como o reforço de ações direcionadas para a melhoria contínua.
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3. AÇÕES PLANEADAS – ORGANIZAÇÃO EM GERAL
3.1. Sistemas de gestão para respostas sociais
Atualmente, os nossos sistemas de registo e controlo de todas as tarefas em cada uma das respostas
sociais são suportados por impressos internos, arquivados em pastas. O diagnóstico efetuado a esta
solução aponta para lacunas evidentes na eficácia, fiabilidade e potencial de erro, afetando ainda a
fluidez da consulta de dados, com franca perda de eficiência na gestão e tratamento de dados.
Visando a correção desta situação, prevê-se a contratação de serviços para utilização de App de gestão
que permitirá o seguinte:

Objetivos
➢ Facilitar, organizar e melhorar a rotina de registo diário nas respostas sociais;
➢ Promover um acesso rápido e intuitivo dos profissionais de ação direta aos registos diários das
atividades de vida diária dos utentes, estejam eles em contexto de lar residencial, centro de dia
ou serviço de apoio domiciliário;
➢ Poupança de tempo - atividades programadas uma vez com repetições automáticas;
➢ Comunicação efetiva - registo de ocorrências com controlo de leitura. Envio de alertas gerais
ou alertas direcionados ao utente;
➢ Fácil utilização - registo feito pelos profissionais de ação direta de forma prática e intuitiva;
➢ Planeamento eficaz - criação de planos adequados às necessidades de cada utente;
➢ Desmaterialização documental e centralização de informação, acessível aos profissionais
interessados, através de dispositivos móveis, em qualquer lugar ou momento;
Considerando a diversidade das diferentes respostas sociais, o Aldeamento N.ª Senhora das
Misericórdias carece de um sistema mais simplificado. Para o efeito, considera-se a contratação de
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uma App à medida, que permita o registo dos serviços prestados e a sua monitorização, em tempo real,
assim como uma descarga automática nos serviços administrativos, para a respetiva faturação. Esta
ferramenta visa a obtenção de mais eficácia e eficiência nos registos, mais fluidez na comunicação
interna e redução substancial do potencial de erro.

Ações Planeadas

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mar

Mai

Operacionalização

Consultar mercado / decisão de contratar p
Aquisição de hardware
Utilização do sistema de gestão

Abr

Análise e Decisão

Ações

Fev

Fases

Jan

A001-22: Contratar sistema de gestão de respostas sociais para as respostas sociais ERPIs, SAD e
Centro de Dia

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
p

Ago

Set

Out

Nov

Dez

p

Jul

p

Abr

p

Jun

Consultar mercado / decisão de contratar
Aquisição de hardware
Operacionalização
Utilização da aplicação

Mai

Análise e Decisão

Mar

Ações

Fev

Fases

Jan

A002-22: Contratar App “à medida” para registo e gestão das atividades desenvolvidas no Aldeamento
N.ª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence

p

p

p

p

p

p

p

p

p

3.2. Regulamentos Internos de respostas sociais
Depois de terem sido alterados alguns dos regulamentos internos existentes, nomeadamente do Centro
de Dia e do SAD, além da elaboração do da Academia Sénior, está sinalizada a necessidade de revisão
e adequação de vários outros, que abaixo se elencam.

Objetivos
➢
➢
➢
➢

Adequar e atualizar os regulamentos;
Redefinir critérios de admissão, mais consentâneos com a realidade atual;
Melhor definição dos cuidados a prestar nas respostas sociais
Revisão e atualização dos documentos subsequentes, como contratos, entre outros;

23

SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DA GOLEGÃ

Plano de Atividades e Orçamento | 2022

Ações Planeadas

Brainstorming
Proposta
Aprovação

Discussão interna
p
Elaboração de Proposta de Regulamento Interno
Aprovação - Mesa Administrativa

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A003-22: Lar Rodrigo da Cunha Franco (ERPI)

p
p

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Abr

Mar

Mai

Discussão interna
Elaboração de Proposta de Regulamento Interno
Aprovação - Mesa Administrativa

Mai

Brainstorming
Proposta
Aprovação

Ações

Fev

Fase

Jan

A004-22: Lar Dr. Francisco Mendes de Brito / CATEI (ERPI) e Centro de Férias para Seniores
Comendador António José Martins Lopes

p
p
p

Abr

Discussão interna
Elaboração de Proposta de Regulamento Interno
Aprovação - Mesa Administrativa

Mar

Brainstorming
Proposta
Aprovação

Ações

Fev

Fase

Jan

A005-22: Aldeamento N.ª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence

p

p
p
p

3.3. Outros documentos normativos
Um dos aspetos fundamentais no processo de reorganização interna é a produção de documentos
normativos internos. Por esta razão e no seguimento de alguns produzidos durante os exercícios de
2020 e 2021, prevê-se seguir a mesma estratégia.

Objetivos
➢
➢
➢
➢

Identificar riscos e minimizá-los, antecipando a regulamentação;
Melhorar a monitorização, logo, a melhoria contínua;
Reforçar a cultura interna, rumo à certificação de qualidade;
Boas práticas e transparência;
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Ações Planeadas

Dez
Dez

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Nov

Discussão interna
Elaboração de Proposta do Manual
Aprovação - Mesa Administrativa

Nov

Brainstorming
Proposta
Aprovação

Ações

Fev

Fase

Jan

3.3.1. Manual de Acolhimento de Utentes e Familiares
A006-22: Aldeamento N.ª Senhora das Misericórdias, Sénior Residence

p
p
p

Brainstorming
Proposta
Aprovação

Discussão interna
Elaboração de Proposta das Normas Internas
Aprovação - Mesa Administrativa

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

3.3.2. Normas Internas de Utilização de Equipamentos Tecnológicos
A007-22: Normas Internas de Utilização de Equipamentos Tecnológicos

p
p
p

3.3.3. Normas Internas para Admissão de Utentes
Neste caso concreto, pretende-se definir com clareza todas as fases do procedimento interno relativos
à admissão de utentes, desde o momento da inscrição. Definirá as competências dos profissionais
envolvidos, criará uma base de dados mais adequada às necessidades, por ordem de critérios, nos
termos dos Regulamentos Internos de cada resposta social.

Brainstorming
Proposta
Aprovação

Discussão interna
Elaboração de Proposta das Normas Internas
Aprovação - Mesa Administrativa

p
p
p

3.4. Licenciamento de infraestruturas
A implementação de Medidas de Autoproteção contra incêndios, é um dos requisitos fundamentais
para obtenção de licenças de utilização de edificados. Existem algumas lacunas nesta matéria, que
representam gastos avultados, nomeadamente no Lar Rodrigo da Cunha Franco.
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Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A008-22: Normas Internas para Admissão de Utentes
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Objetivos
➢ Garantir a manutenção das condições de segurança;
➢ Garantir uma estrutura mínima de resposta a emergências.
➢ Obter licença de utilização;

Ações Planeadas

p

p

Dez

Out

p

Nov

Set

Jul

Jun

Mai

p
p

Abr

p

Ago

Consulta ao mercado
Análise de propostas
Aprovação - Mesa Administrativa
Execução das medidas de autoproteção

Mar

Consulta
Análise
Aprovação
Implementação

Ações

Fev

Fase

Jan

A009-22: Implementar medidas de autoproteção nas ERPIs Lar Rodrigo da Cunha Franco e Centro de
Férias para Seniores, Comendador António José Martins Lopes

p

3.5. Melhoria Contínua
Melhoria contínua é uma prática cada vez mais adotada em empresas e organizações visando melhorar
o seu desempenho, quantitativo e qualitativo, tornando a organização mais eficiente e eficaz, sejam
eles em produtos, processos ou serviços. É um processo cíclico sem fim, que procura novas
oportunidades de melhoria para serem identificadas e colocadas em prática.
Considerando que o atual modelo organizativo não respondeu, durante o exercício de 2021, aos
resultados esperados, será criada uma equipa multidisciplinar para responder a esta necessidade.

Objetivos
➢
➢
➢
➢
➢

Reforçar a cultura organizacional, preparando-a para a certificação de qualidade;
Identificar lacunas em processos internos e a sua correção;
Antecipar de problemas;
Obter mais eficácia e eficiência interna;
Maior qualidade na prestação de serviços;
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Ações Planeadas

Correções
Auditorias
Avaliação

Dez

Nov

p

Out

p

Set

Jun

Mai

Abr

Mar

Ago

Auditorias
Avaliação

Conceção dos modelos das auditorias internas
Constituição de equipa multidisciplinar
Realização de auditorias
Relatório de avaliação das auditorias
Correções das desconformidades - Planos de
Ação
Realização de auditorias
Relatório de avaliação das auditorias

Jul

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

3.5.1. Auditorias à aplicabilidade dos Regulamentos Internos de Respostas Socias
A010-22: Auditorias internas – aplicabilidade dos Regulamentos Internos das Respostas Sociais

p
p
p
p

p
p

Correções
Auditorias
Avaliação

p

Dez

p

Nov

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Out

Auditorias
Avaliação

Conceção dos modelos das auditorias internas
Constituição de equipa multidisciplinar
Realização de auditorias
Relatório de avaliação das auditorias
Correções das desconformidades - Planos de
Ação
Realização de auditorias
Relatório de avaliação das auditorias

Set

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

3.5.1. Auditorias à conformidade dos requisitos das respostas sociais
A011-22: Auditorias internas – conformidade dos requisitos das respostas sociais

p
p
p
p

p
p

3.6. Boas práticas de gestão e transparência – Manual de Controlo Interno
Continuaremos, no exercício de 2022, a adotar medidas internas convergentes com as boas práticas de
gestão e transparência. Durante o ano de 2021 já foram iniciados estudos para a implementação de um
manual de controlo interno, que irá ser materializado no próximo exercício.
O Manual deve assegurar, entre outros, três princípios fundamentais: a segregação de funções, o
controlo das operações, a definição de autoridade e de responsabilidade, a competência do pessoal e o
registo de factos, princípios fundamentais para assegurar as boas práticas e procedimentos
transparentes e escrutináveis.

Objetivos
➢
➢
➢
➢

Avaliar os riscos a que organização se encontra sujeita;
Atender aos valores éticos da entidade;
Definir objetivos de forma clara e consistente;
Definir com clareza “o que tem de ser realizado”, “como” e “porquê”, com o intuito dos
profissionais entenderem as mudanças e ajudar no cumprimento dos objetivos com empenho e
não com desconfiança ou descrédito;
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➢ Obter mais eficiência financeira;
➢ Responder às necessidades de implementação de boas práticas de gestão e regras de
transparência e escrutínio;

Ações Planeadas

Conceção
Discussão
Aprovação
Materalização

Conceção da proposta do MCI
Análise e discussão Interna
Deliberação - Mesa Administrativa
Entrada em vigor

p
p

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A012-22: Manual de Controlo Interno – SCI, Sistema de Controlo Interno

p
p
p

3.7. Comunicação
3.7.1. Comunicação Interna
O ano de 2021 representou para a SCMG uma revolução positiva na sua comunicação interna, com a
aquisição de licenças Microsoft 365 e algum investimento em hardware. Com essa resposta integrada
e com cerca de 20 usuários envolvidos, a comunicação interna da organização transformou-se
completamente, sendo hoje notórios os ganhos de eficácia e desmaterialização documental (forte
redução de documentos impressos), além de um acesso muito mais rápido e ágil a toda a informação,
a partir de qualquer dispositivo móvel.
Para isso muito contribuiu o uso generalizado do Microsoft Teams, aplicação desenvolvida para
facilitar a comunicação e promover a colaboração entre pessoas e/ou equipas de uma organização.
No entanto, cientes de que a organização é bem mais extensa do que os 20 usuários dessas ferramentas
tecnológicas e sentindo a necessidade de ir mais além, propomo-nos alargar a comunicação interna a
todos os colaboradores de forma mais efetiva, através da divulgação regular de Newsletter, utilizando
recursos usados pelas pessoas, nomeadamente E-mail, WhatsApp e/ou Messenger, do Facebook,
procurando reforçar laços identitários entre a organização e os seus profissionais.

Objetivos
➢ Alinhar todos os profissionais da organização com a estratégia da mesma;
➢ Dar a conhecer aos profissionais informação relevante sobre a organização de forma mais ágil,
logo mais eficaz, mais rápida e mais eco friendly;
➢ Reforçar laços identitários entre a organização e os seus profissionais;
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Ações Planeadas

Conceção

Materialização

Criar modelo digital de NewsLetter
Criar grupo com todos os profissionais SCMG WhatsApp

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A013-22: Comunicação Interna – Profissionais SCMG

p
p

Criar grupos com todos os profissionais SCMG
- Outlook
Divulgação de NewsLetter

p
p

p

p

3.7.2. Comunicação Externa
Tal como a comunicação interna, também a externa assume para nós uma importância capital. De
facto, a comunicação externa trata da imagem da nossa organização e transmite para os nossos clientes,
irmandade, fornecedores e comunidade em geral perceções sobre a organização.
Ao mesmo tempo, como se descreveu na análise SWOT, verifica-se um desalinhamento entre a
perceção pública sobre a instituição, divergente da sua Visão, Missão e Valores. Desenvolver
estratégias de comunicação externa é fundamental para qualquer organização que se queira destacar
no mercado e só através dela é possível difundir a “marca” e a identidade da instituição.

Objetivos
➢ Criar perceção pública convergente com a Identidade da instituição;
➢ Promover e reforçar a SCMG como uma “marca” de prestígio na prestação de serviços sociais;
➢ Divulgar as nossas atividades quotidianas com mais rigor e com uma imagem renovada;

Ações Planeadas

Conceção
Materialização

Criar modelo digital de NewsLetter
Criar grupos de distribuição - Outlook
Divulgação de NewsLetter

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A014-22: Comunicação Externa - Newsletter digital

p
p
p

p

p

p

Conceção
Materialização

Criar modelo digital de Press Release
Criar grupos de distribuição - Outlook
Divulgação de Press Release

p
p
p
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p

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A015-22: Press Release
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Divulgação

p

Dez

p

Nov

p

Out

p

Set

Jun

p

Ago

Mai

p

Jul

Abr

Conceção do Boletim Informativo
Divulgação do Boletim Informativo distribuição

Mar

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A016-22: Boletim Informativo (Irmandade e Parceiros Institucionais)

p

p

p

p

p

p

3.8. Avaliação de Fornecedores
Com o aumento das opções de produtos e serviços disponíveis no mercado, considerando também a
crescente por parte dos nossos clientes, A SCMG precisa de ser cada vez mais criteriosa na avaliação
dos seus fornecedores. Além disso, a terceirização de serviços tem se popularizado, principalmente
nas empresas de maior dimensão, tem um potencial de risco associado, considerando que que passam
por muitos processos.
Nessa medida, propomo-nos a desenvolver um sistema de avaliação de fornecedores, ao mesmo tempo
que pretendemos aderir a uma plataforma digital que nos permita acesso a informação empresarial,
nomeadamente financeira, de fornecedores, atuais e potenciais.
Quanto ao método de avaliação, irá ser escolhido em função da adaptabilidade à nossa organização,
considerando os seus recursos humanos.

Objetivos
➢ Selecionar fornecedores credíveis para a organização;
➢ Antecipar e mitigar riscos de problemas nos fornecimentos, atendendo também às
circunstâncias financeiras das empresas fornecedoras;
➢ Responder a três questões essenciais em relação aos fornecedores e seus produtos e/ou serviços:
o Qualificação do fornecedor
o Avaliação do fornecedor
o Avaliação do produto e/ou serviço

Ações Planeadas

Dez

p
p

Nov

p

Out

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Set

Conceção do modelo de avaliação
Aprovação - Mesa Administrativa
Avaliação de fornecedores

Ago

Preparação
Aprovação
Avaliação

Ações

Fev

Fase

Jan

A017-22: Sistema de Avaliação de Fornecedores

p

p

p

3.9. Modernização Administrativa e Capacitação de Profissionais
Na senda do trabalho que tem vindo a ser realizado desde 2019, continuaremos, de forma ininterrupta,
a seguir o caminho da modernização administrativa, como via para a obtenção de mais eficácia e
eficiência no desempenho das equipas dos profissionais.
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Cumulativamente verifica-se a necessidade de capacitar os profissionais, através de formação informal
por meios audiovisuais – e-learning – através da nossa plataforma de formação interna com recurso à
aplicação Yammer, da Microsoft 365.
Durante o ano de 2020 foram adquiridos vários equipamentos tecnológicos, nomeadamente
computadores portáteis e smartphones. Assim, as aquisições desse tipo de equipamentos serão
marginais, com exceção feita ao hardware que é necessário adquirir, nos termos do artigo 3.1.
Sempre que aplicável e justificável, recorreremos à aquisição de equipamentos recondicionados para
redução de gastos.

Objetivos
➢
➢
➢
➢

Responder às necessidades de recursos tecnológicos na organização;
Desmaterialização documental;
Benefício da eficácia e eficiência no desempenho das tarefas quotidianas;
Capacitação de profissionais para o uso de recursos tecnológicos;

Ações Planeadas

Dez
Dez

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Nov

Aquisição de 2 computadores portáteis
Aquisição de 2 smartphones

Nov

Laptops
Aprovação

Ações

Fev

Equipamentos

Jan

3.9.1. Aquisição de hardware
A018-22: Aquisição de computadores, smartphones e outros equipamentos tecnológicos

p
p

Planner
Excel
Word
Publisher

Formação informal em e-learning (Yammer)
Formação informal em e-learning (Yammer)
Formação informal em e-learning (Yammer)
Formação informal em e-learning (Yammer)

p
p

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

p
p

Abr

p
p

Mar

Ações

Fev

Aplicação

Jan

3.9.2. Capacitação de Profissionais – e-learning
A019-22: Ações de formação informal interna em regime de e-learning

p
p

3.10. Recursos Humanos
3.10.1. Sistema de Avaliação de Desempenho
O sistema de avaliação de desempenho é atualmente feito através de formulário standardizado, não
respondendo à diversidade de funções na organização.
Tem vindo ser realizado apenas nos momentos de renovação de contratos, não tendo por isso uma
aplicabilidade sistémica que permita monitorizar o desempenho dos trabalhadores, dificultando ou
impossibilitando as ações corretivas necessárias.
31

SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DA GOLEGÃ

Plano de Atividades e Orçamento | 2022

Nesse sentido, propomo-nos a implementar em 2022 um sistema de avaliação.

Objetivos
➢
➢
➢
➢

Identificar os pontos de melhoria do colaborador e desenvolvê-los;
Obter dados precisos e históricos para a equipa responsável pelos RH;
Melhorar a comunicação;
Capacitação de profissionais para o uso de recursos tecnológicos;

Para o efeito, considera-se a possibilidade de contratação de plataforma digital, que permita simplificar
os processos de onboarding de colaboradores.
Esta solução permitirá que os colaboradores da SCMG registem autonomamente a documentação
necessária e preencham os formulários com os seus dados pessoais. Um software de RH que centralize
toda a informação necessária para o processo de onboarding de novos colaboradores e fazer uma
gestão otimizada dos Recursos Humanos.

Ações Planeadas

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mai

Abr

Mar
p
p

Jul

Constituição da equipa responsável
Consulta de soluções - mercado digital
Compilação de propostas e sua análise
Aprovação - Mesa Administrativa
Avaliação de Desempenho de trabalhadores

Jun

Preparação
Consulta
Análise
Decisão
Avaliação

Ações

Fev

Fase

Jan

A020-22: Implementação de Sistema de Avaliação de Desempenho

p

p

p

p

p

p

p

p
p
p

3.11. Definição de regras e critérios de recrutamento e seleção
O recrutamento de recursos humanos tem vindo a fazer-se, sobretudo para categorias profissionais de
apoio direto ou trabalho indiferenciado, de forma muito direta, até porque as opções não são,
geralmente, muito alargadas.
No entanto, quer para beneficiar o resultado da contratação, quer por razões de boas práticas e
transparência na organização, é fundamental estabelecer um modelo de recrutamento e seleção, com
kpi´s (indicadores mensuráveis) de classificação.
Do processo deve fazer parte a comunicação aos candidatos considerados em cada momento.

Objetivos
➢ Criar justiça no recrutamento e seleção através do estabelecimento de critérios objetivos e
mensuráveis;
➢ Permitir escolher os perfis teoricamente mais adequados às funções futuras;
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➢ Boas práticas;
➢ Transparência;

Ações Planeadas

Set

Out

Nov

Dez

Jun

Mai

Abr

Mar

p
p
p
p

Ago

Decisão
Materialização

Constituição da equipa responsável
Definição do modelo
Execução de plataforma interna - Excel
Aprovação - Mesa Administrativa
Avaliação de candidaturas (*)
(*) - sempre que justificável

Jul

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A021-22: Implementar regras e critérios de recrutamento e seleção

p

p

p

p

p

p

p

3.12. Formação Profissional
A formação é o principal meio de capacitar os RH, para aumentar competências que permita maior
qualidade nos serviços que prestamos aos nossos clientes e famílias.
A formação é fundamental ainda para uma maior motivação, para estimular um bom relacionamento
interpessoal e a coesão das equipas, de contribuir para um clima institucional saudável, diminuir níveis
de stress, justificados pelo desgaste emocional e físico dos colaboradores.

Objetivos
➢ Melhorar a motivação;
➢ Estimular relacionamento institucional saudável;
➢ Capacitação individual = Melhor preparação = Mais qualidade dos serviços;

Ações Planeadas

25 h

Segurança e Saúde no Trabalho,
situações pandémicas

25 h

Gestão de stress

p

p
p
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p

p

Dez

p

Nov

Ago

Jul

Jun

Mai

p

Abr

p

Out

Apoio Direto
Encarregadas e
apoio direto
Encarregadas e
apoio direto

Set

Equipas de suporte

Mar

Destinatários

Fev

Carga
Cursos/ Nível IV
horária
Primeiros socorros
25 h
Primeiros socorros
25 h

Jan

A022-22: Plano de Formação Profissional
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3.13. Sustentabilidade ambiental
3.13.1. Redução do uso de descartáveis
Quer em termos de sustentabilidade ambiental, quer em termos de eficiência financeira, a redução do
uso de descartáveis é uma prioridade para a nossa instituição.
No ano de 2021 foi efetuada essa abordagem, mas a persistência da situação pandémica acabou por
influir na continuidade desta prática, para procurar reduzir contágios através de recipientes.
Propomo-nos, em 2022, voltar a este tema e erradicar ou reduzir a uma expressão marginal o uso de
descartáveis.

Objetivos
➢ Reduzir impacto ambiental – menos lixo em plástico;
➢ Beneficiar a eficiência financeira através da redução do consumo de descartáveis;

Ações Planeadas

Aprovação - Mesa Administrativa
Adquirir recipientes para transporte de refeições
Usar recipientes adquiridos e eliminar
descartáveis

Abr

Mar

Dez

Discutir, com base na análise financeira, e
ponderar substituição de recipientes
descartáveis por não descartáveis

Nov

p

Out

Analisar redução de gastos de aquisição de
descartáveis; Análise comparativa (diferença
das 2 soluções, a 5 anos)

Set

p

Ago

Materialização

Sinalizar necessidades de aquisição de
recipientes não descartáveis

Jul

Decisão
Aquisição

p

Jun

Discussão e
análise

Verificar existências dos utensílios existentes
para transporte de refeições não descartáveis

Mai

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A023-22: Redução do Uso de Descartáveis

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
p
p

3.13.2. Aquisição de viatura elétrica (Candidatura Mobilidade Verde)
Condicionada à aprovação da candidatura apresentada à Mobilidade Verde Social, no âmbito do PRR,
propomo-nos a adquirir viatura transformada, para transporte de refeições, para uso no Serviço de
Apoio Domiciliário, SAD.
AS candidaturas admitem financiamento para uma viatura da tipologia 1 ou 2 (veículo ligeiro de
mercadorias ou de passageiros, com transformação), no apoio máximo elegível de 25.000 euros por
veículo.
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Objetivos
➢ Redução de emissões gasosas;
➢ Redução de gastos – viatura 100% elétrica vs. viatura a gasóleo;
➢ Benefício para a qualidade do serviço de transporte de alimentação – carência sinalizada;

Ações Planeadas

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mai

Abr

Mar

Aquisição de viatura elétrica - SAD
p p p p p
(*) - condicionada à aprovação da candidatura apresentada em 2021

Jun

Aquisição

Ações

Fev

Fase

Jan

A024-22: Aquisição de viatura elétrica transformada

p

p

p

p

p

p

p

3.14. Reorganização interna
3.14.1. Direção do Serviço Social
O modelo definido pela Mesa Administrativa em outubro de 2020, criando uma direção bipartida do
Serviço Social, diferenciado segundo duas áreas, a de Planeamento e Estratégia e a Operacional,
revelou-se, ao longo de 2021 infrutífera, não tendo produzido os resultados esperados.
Nesse sentido, a Mesa Administrativa propõe-se a avaliar o atual modelo da direção do Serviço Social,
procurando novas soluções que permitam atingir os objetivos, entre eles uma taxa de execução do
presente Plano de Atividades, admitindo-se a constituição de equipas multidisciplinares como resposta
às necessidades estratégicas da instituição, o que poderá implicar uma alteração ao Organograma Geral
da organização.

Objetivos
➢ Melhoria da monitorização e controle dos documentos estratégicos;
➢ Melhorar as taxas de execução do Plano de Atividades;
➢ Criar condições para implementar a melhoria contínua, também através da realização de
auditorias aplicáveis ao Serviço Social;
➢ Ensaiar uma solução mais inclusiva, mais participada, mais bem planeada e executada;
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Ações Planeadas

Preparação
Decisão
Com.Interna

Preparação do enquadramento
Formulação de proposta - organograma geral
Análise e decisão - Mesa Administrativa
Comunicação das alterações

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A025-22: Alteração da Direção do Serviço Social e Organograma Geral

p
p
p
p

3.14.2. Serviço de Manutenção e Transportes
Este é um serviço sinalizado como bastante carente de definição de competências e de ações de
monitorização e acompanhamento.
Propomo-nos, em 2022, criar um manual de regulação do serviço, definindo as competências dos seus
profissionais, os canais de comunicação e interna e as formas de planeamento e controlo.

Objetivos
➢
➢
➢
➢

Melhoria da monitorização e controlo;
Introduzir ações de planeamento e monitorização de tarefas;
Definir competências dos profissionais;
Melhorar a qualidade e prontidão dos serviços;

Ações Planeadas

Preparação

Decisão
Com.Interna
Materialização

Definição do modelo de organização
Definição dos documentos de controlo
Definição dos canais de comunicação interna
Definição dos responsáveis
Criar organograma do serviço
Criar proposta final
Análise e decisão - Mesa Administrativa
Comunicação Interna
Operacionalização do novo modelo de
organização
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p
p
p
p
p
p
p
p
p

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A026-22: Organização do Serviço de Manutenção e Transportes
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3.15. Planos de Ação – Cumprimento de objetivos
O ano de 2020 marcou a introdução da figura dos “Planos de Ação” como ferramenta essencial para
atingir objetivos, nomeadamente os previstos no Plano de Atividades para 2021.
Na verdade, e infelizmente, foi encontrada uma resiliência global, que se acredita motivada por total
ausência de cultura interna no que diz respeito ao planeamento de atividades e monitorização da sua
execução, que nem o modelo assente numa estrutura diretiva do serviço social direcionada para o
planeamento e estratégia veio debelar.
Assim, durante o ano de 2022, iremos implementar Planos de Ação como via para a concretização de
objetivos, envolvendo uma equipa multidisciplinar o mais abrangente possível.

Objetivos
➢
➢
➢
➢

Melhorar as taxas de execução do Plano de Atividades;
Atingir as metas a que nos propomos;
Envolvimento e motivação de profissionais;
Monitorização e avaliação de desempenho no cumprimento de objetivos;

Ações Planeadas
Os Planos de Ação serão desenvolvidos ao longo de todo o ano de 2022. Desses, constarão as ações
planeadas neste Plano de Atividades e eventualmente outros, para tarefas internas que o justifiquem.
4. ATIVIDADES PLANEADAS – SERVIÇO SOCIAL
4.1. Atividades Socioculturais e Terapêuticas
As atividades socioculturais são um estímulo permanente na vida das pessoas idosas, que influem no
seu bem-estar mental, físico e afetivo, valorizando as competências, saberes e culturas.
No entanto, é importante ter um conhecimento do público-alvo e as suas idiossincrasias, como as suas
caraterísticas pessoais, as suas capacidades e limitações e preferências individuais.
O plano de atividades socioculturais apresentado responde a essa diversidade.
As atividades planeadas poderão ser influenciadas por fatores externos e/ou internos, sendo por isso
suscetíveis de condicionar a sua execução, pelo que, ao longo do ano, poderão ser adotadas algumas
alterações que venham a revelar-se necessárias, de acordo com os acontecimentos não programados e
com novas atividades, provenientes das parcerias estabelecidas na comunidade, quer formais como
informais.

Objetivos
➢ Bem-estar das pessoas idosas;
➢ Valorização pessoal e individual;
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➢ Preservação das capacidades cognitivas;
➢ Potenciar a socialização;
➢ Entre outros;

Ações Planeadas
A027-22: Plano de Atividades Socioculturais
RS's

Área

Atividades

Objetivos

Data

Todas as RS

Ateliers diversos

Ginástica Pintura, culinária, teatro, dança, Estimular momentos de bem-estar e de
partilha

T.A.

Todas as RS

Aniversários

Assinalar de acordo com as dinâmicas da
resposta

Festejar a vida longa, dos utentes

T.A.

Todas as RS

Plataforma Sioslife

Criar Plano de Utilização, com os utentes

Rentabilizar a plataforma informática

T.A.

Todas as RS

Espaços de música

Concertos com artistas locais

Promover a alegria e estimular emoções
positivas

T.A.

ERPIs

Atividades de
socialização

Diálogo estre os utentes e com suporte da Promover espaços das “palavras com
animadora ou técnica
memórias”

T.A.

Campus
Mis.XXI

Atividades ao Ar
livre

Sessões de movimentos, caminhadas e
dança

Estimular a vida ao ar livre e a
estimulação motora

T.A.

Todas as RS

Dia de Reis

Vivenciar uma data tradicional

Orientar os utentes no tempo e no espaço

06/01/22

Campus
Mis.XXI

Dia dos Namorados Exposição de fotografias do namoro

Promover memórias felizes

14/02/22

SAD

Carnaval

Realização de máscaras para distribuir no Promover atividade intergeracional de
Jardim de infância
forma a promover afetos e saberes

ERPIs

Dia Internacional
da Mulher

Mesa-redonda, com utentes e
profissionais de forma a valorizar o papel
na sociedade

Salientar o papel da mulher ao longo dos
tempos e as dificuldades atuais da mulher
a trabalhar for a de casa

08/02/22

Lar RC
Franco

Dia do Pai

Oficina de culinária, de f estimulo à
reflexão do papel atual dos pais

Efetuarem uma atividade doméstica
pouco comum nos seus tempos de jovens

19/03/22

Campus
Mis.XXI

Páscoa

Assinalar a data religiosa, incluindo a Via Promover espaços de forma a reforçar
Sacra
momentos de religiosidade

Comunidade

Maio Mês do
Coração

Caminhada com as crianças dos Jardins
de Infância

Promover alguma interação com as
crianças e estimular para uma atividade
física saudável

17/05/22

Centro de Dia

Dia da Espiga

Pic- nic no jardim, de forma a reviver as
tradições

Promover uma das grandes tradições dos
utentes enquanto jovens

26/05/22

ERPIs

Dia Mundial dos
Avós

Articulação através de meios digitais, de
mensagens para os netos

Promover os afetos e reforçar os laços
familiares

26/07/22

Utentes (*)

Dia Mundial da
Doença de
Alzheimer

Mesa temática com convidado

Sensibilizar para a importância de um
projeto de vida pessoal

21/09/22

Centro de Dia

Dia Mundial do
Animal

Ida ao Canil Municipal e estudar parceria, Contatar diretamente com os animais
para eventuais visitas periódicas de
animais ao exterior das RS

04/10/22

Outubro Rosa

ASEG e
Profissionais

Dia Mundial
do Idoso e da
Música

Feitura de Pulseiras feitas à mão, para
angariação de fundos para a Liga
Portuguesa contra o Cancro
Centro de Convívio Vídeo sobre os testemunhos de alguns
dos utentes
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Ajudar na campanha de angariação de
fundos
Sensibilizar a comunidade para a situação
dos idosos na comunidade

25/02/22 a
01/03/22

13/04/22 a
17/04/22

01/10/22 a
31/10/22
01/10/22
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Dia de São
Martinho

Campus
Misericórdia

Magusto com Música

Promover em conjunto com os utentes

11/11/22

Dia do
Voluntário

Voluntários da
SCMG

Conferencia na capela Nossa Senhora dos Agradecer o trabalho dos voluntários na
Anjos
SCMG

Natal

Todas as respostas
sociais

Missa, Prendas de Natal, Contruir o
presépio e Música ao vivo

Assinalar a data religiosa, das famílias e
das tradições que estão associadas

05/12/22
01/12/22 a
31/12/22

(*) Utentes sem grandes perdas cognitivas das várias RS
T.A. – Ao longo de todo o ano

4.2. Programas e Projetos Sociais
No quadro A028-22 estão sintetizados os programas e projetos sociais para o ano de 2022, e procuram
promover atividades direcionadas para as pessoas idosas em dimensões diferenciadas, como atividades
de animação social, lúdicas e recreativas, com o objetivo da valorização do desenvolvimento pessoal.
Ao mesmo tempo, pretende-se reforçar a coesão de grupo, de forma a minimizar conflitos internos e
ainda mitigar as perdas que os utentes vão manifestando ao longo das suas vidas.

Objetivos
➢
➢
➢
➢
➢

Sensibilização para os cuidados por parte dos profissionais;
Valorizar o desenvolvimento pessoal;
Reforçar a coesão de grupo;
Promover a socialização;
Mitigar as perdas naturais decorrentes do envelhecimento;

Ações Planeadas
A028-22: Programas e Projetos Sociais
Projeto

Público-alvo

Objetivo

Data
T.A.

Cuidar com o Coração

Profissionais SCMG

Envolver, valorizar e motivar todos os
colaboradores da SCMG para a importância
da prestação de cuidados de excelência aos
seus utentes/clientes

Hortas Biológicas

Aldeamento sénior

Incentivar o cultivo como forma terapêutica
e envelhecimento saudável, promovendo
ainda o autoconsumo

T.A.

Antes e Depois

Cabeleireiro

Melhorar a autoestima dos utentes através
dos cuidados da sua imagem

T.A.

Conversas no Pátio

Utentes de ERPI

Socialização entre pares

T.A.

Lugares com Memória

Utentes de ERPI

Revisitar lugares com memória para os
utentes

T.A.

Artesanato Maria Avó

Academia sénior e as outras RS

Estimular as habilidades manuais e dar
maior relevo às tradições do concelho

T.A.

À Soleira da Porta

SAD

Proporcionar momentos de estimulação
cognitiva através da arte e atividades
terapêuticas

T.A.

Tertúlias de Poesia

Centro de Dia

Promover através da leitura, aprendizagens
e estimulação cognitiva

1 x Mês

Roda Cadeira Roda

Utentes de ERPI e Voluntários

Passear com as pessoas mais dependentes a
locais da comunidade

Jun, Jul e
Ago
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4.3. Banco de Ajudas Técnicas
A SCMG tem ao dispor um banco de ajudas técnicas que visam suprir necessidades circunstanciais e
está especialmente direcionado para pessoas com mais carências socioeconómicas.
No entanto, esta é uma resposta que carece de forte reorganização e método.

Objetivos
➢ Responder a necessidades circunstanciais de ajudas técnicas;
➢ Apoiar pessoas com mais carências socioeconómicas;

Ações Planeadas

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Mar

Mai

Decisão
Divulgação

Definir um espaço para o BAJ
Definir o responsável pela gestão do BAJ
Criar modelo de Regulamento
Fazer o levantamento das ajudas técnicas
existentes
Análise e decisão - Mesa Administrativa
Divulgação à comunidade

Abr

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A029-22: Banco de Ajudas Técnicas

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
p
p
p
p

4.4. Gabinete de Aconselhamento e Acompanhamento Social
No ano de 2022 propomo-nos a reativar o Gabinete de Aconselhamento e Acompanhamento Social
(GAAS), que funcionará nas instalações do Clube Vida, sendo esta uma estrutura particularmente
direcionada para a comunidade.

➢
➢
➢
➢
➢

Objetivos
Atendimento em contexto de gabinete;
Aconselhamento e informação sobre apoios e outras soluções de natureza social;
Sinalização de casos de emergência social na Rede Local de Ação Social;
Aconselhamento e informação sobre a oferta social da SCMG;
Visitas domiciliárias;
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Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

p
p
p
p

Mai

p
p
p
p

Abr

Divulgação

Definir áreas de intervenção
Definir o responsável
Definir documentação para disponibilizar
Estabelecer horário de atendimento
Divulgação à comunidade

Mar

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

Ações Planeadas
A030-22: Criação do Gabinete de Aconselhamento e Acompanhamento Social

p

p

p

p

p

p

p

p

p
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4.5. Loja Social
A criação de uma Loja Social é um objetivo que vem sendo debatido na SCMG e uma ambição para
2022. Assim, propomo-nos fazer um estudo sobre a oportunidade da sua constituição, caso consigamos
reunir as condições necessárias para o cumprimento desse objetivo.
A falta de um espaço adequado é manifesta. No entanto, iremos procurar uma solução para a sua
integração no Clube Vida.

Objetivos
➢ Criar mais uma resposta de intervenção e emergência na área social, como uma estrutura de
atendimento e acompanhamento de proximidade, com o objetivo de suprir as necessidades
imediatas de famílias carenciadas, através da recolha de bens usados ou novos, doados por
particulares ou empresas.
➢ Além disso, seria uma oportunidade para divulgação e comercialização dos produtos de
artesanato produzidos no Clube Vida, com especial relevo para os produtos da marca “Maria
Avó”.

Ações Planeadas

Decisão

Dez

Nov

Out

Set

p

Ago

p

Jul

p
p
p

Jun

p
p
p

Mai

Abr

Análise respostas semelhantes
Ponderação sobre a localização
Conceção do modelo
Verificação das necessidades regulamentares e
legais
Deliberação - Mesa Administrativa

Mar

Benchmarking
Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A031-22: Loja Social

p

5. ATIVIDADES PLANEADAS – SAÚDE
5.1. Medicina
Por razões relacionadas com a circunstância epidemiológica, a prestação de cuidados médicos
evidenciou uma redução de atividade, situação que pretendemos corrigir em 2022.

Objetivos
➢ Aumentar quantidade de consultas;
➢ Aumentar número de horas nos serviços médicos;
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Ações Planeadas

Contratação

Contratar médico, em regime de prestação de
serviços

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

p

Abr

p

Mar

Ações

Fev

Fase

Jan

A032-22: Medina

5.2. Enfermagem
Pretende-se dar relevo a outro âmbito de intervenção da equipa da enfermagem - a formação contínua
dos colaboradores ao nível das boas práticas e procedimentos específicos, capacitando-os para a
melhoria dos cuidados prestados diariamente aos utentes.

Objetivos
➢ Promover ações de formação para capacitar os colaboradores das equipas de apoio direto, como
atuar em pessoas com demências (Monitorizar mensalmente as contensões físicas, nas ERPI
➢ Promover sessões práticas junto dos utentes de forma a estimular o autocuidado e a
autonomia. (Monitorizar mensalmente o nº de pessoas com Incontinência diurna e noturna)

Ações Planeadas
Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Conceção do modelo e calendarização das
ações práticas junto dos utentes
Operacionalização dos objetivos

Abr

Execução

Reunir com a equipa de enfermagem
Conceção do modelo e calendarização das
ações de formação

Mar

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A033-22: Enfermagem

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
p
p

5.3. Fisioterapia e Reabilitação
Reabilitar é o principal objetivo desta equipa pois as suas competências profissionais são importantes
para os desafios que se colocam a quem tem alguma limitação funcional.
Para 2022, propomo-nos desenvolver as seguintes ações:
•
•

Dinamizar semanalmente classes de estimulação motora/ movimento, com os utentes das
estruturas residenciais, de forma a melhorar a marcha e a postura, evitar quedas
Ações formação dirigidas aos utentes para os sensibilizar para a necessidade de deambular, de
forma promover a sua autonomia e na prevenção de patologias
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Objetivos
➢
➢
➢
➢

Estimulação motora e movimento;
Melhorar a marcha e a postura;
Evitar quedas;
Promover a autonomia;

Ações Planeadas

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Execução

Reunir com a equipa de reabilitação
p
Conceção do modelo e calendarização das
ações para a promoção de classes de
estimulação motora e do movimento (utentes de
ERPI)
p
Conceção do modelo e calendarização das
ações de formação dirigidas aos utentes para os
sensibilizar para a necessidade de deambular, de
forma promover a sua autonomia e a prevenção
de patologias
p
Operacionalização dos objetivos

Mar

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A034-22: Fisioterapia e Reabilitação

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

5.4. Nutrição
A Nutrição é, para a SCMG, uma área de especial relevo, sendo justo elevar a qualidade da nossa
alimentação. Essa qualidade não está apenas relacionada com a qualidade dos produtos alimentares,
que fazemos questão de manter, estando também potenciada pelos critérios técnicos de natureza
nutricionais, que nos permite responder às necessidades alimentares especiais de utentes e
colaboradores.
Para 2022, propomo-nos manter o mesmo modelo (confeção de alimentação pelos nossos serviços),
introduzindo, no entanto, as seguintes alterações:
•
•
•
•

” Hora do Chá” - as infusões nas refeições intercalares, serem com ervas aromáticas das nossas
hortas biológicas - diminuição em 20% na aquisição de chás de pacote;
“Refeição vegetariana” – com periodicidade mensal, de forma a diminuir o consumo de
proteínas de origem animal, menos saudáveis para a saúde e ainda melhorar a pegada ecológica;
Registo diário da quantidade de refeições, com as especificidades dos planos de dietas (por
exemplo quantas refeições para diabéticos, quantas refeições são preparadas diariamente para
sondas nasogástricas, etc.);
Diminuição em 10% de consumo de carnes vermelhas;
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Objetivos
➢
➢
➢
➢

Introdução de infusões com ervas aromáticas produzidas localmente, nas hortas biológicas;
Redução de aquisição e chá de pacote;
Redução do consumo de proteínas de origem animal;
Diminuição do consumo de carnes vermelhas;

Ações Planeadas

Out

Nov

Dez

p

Set

p

Ago

p

Jul

Operacionalização dos objetivos

p

Jun

Execução

p

Mai

Conceção do modelo e adequação das ementas,
de forma a encaixar “Refeição vegetariana”,
com a periodicidade mensal

p

Abr

Reunir com a equipa da nutrição
Conceção do modelo e calendarização da ação
”Hora do Chá”

Mar

Preparação

Ações

Fev

Fase

Jan

A035-22: Nutrição

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

6. ATIVIDADES PLANEADAS – PARA A COMUNIDADE E FAMÍLIAS
As atividades planeadas, neste âmbito, são as sintetizadas no quadro A036-22, infra, tendo também
como objetivo a interação do público-alvo com a nossa instituição.

Objetivos
➢
➢
➢
➢
➢

Divulgar as habilidades dos utentes;
Promover a alimentação da SCMG;
Abertura da SCMG à comunidade;
Promover atividade intra e inter instituições;
Sensibilizar as famílias, como viver as emoções
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Ações Planeadas

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Exposições de Artesanato
Festival de Sopas, Vinagres e Petiscos
XXII Semana da Misericórdia
VIX Mostra de Doces
VIX “Os Cavalos da Nossa Coudelaria”
Semana da Solidariedade – Recolha de
Intergergeracional
chocolates, em parceria com a Catequese

Abr

Exposição
Festival
"Portas Abertas"
Mostra
Exposição

Mar

Ações

Fev

Âmbito

Jan

A036-22: Comunidade e Famílias

p

p

p

p

p
p

p

p

p

p

p

p

p

p
p
p
p

7. ATIVIDADES PLANEADAS – RECURSOS HUMANOS
Pese embora a dificuldade de reunir a totalidade dos recursos humanos em atividades, considerando
que a SCMG funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano, estão previstas as atividades sintetizadas no
quadro A037-22, abaixo.

Objetivos
➢ Reforçar o espírito de grupo;
➢ Reforçar laços identitários com a organização;

Ações Planeadas

RH
RH

Caminhada RH
Gala dos RH

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Âmbito

Jan

A037-22: Recursos Humanos

p
p

8. ATIVIDADES PLANEADAS – CULTO RELIGIOSO
A Misericórdia como entidade com personalidade jurídica canónica, preocupa-se diariamente com a
espiritualidade dos seus utentes, tendo para efeitos de culto, o apoio do Pe. Pedro Marques.
Durante os quase dois anos de restrições, que condicionaram inapelavelmente eventos de natureza
coletiva, temos a expectativa que 2022 nos permita regressar à normalidade.
Independentemente disso, propomo-nos continuar a celebrar as Eucaristias, a Via Sacra, o Terço diário
no Mês de Maria, entre outras iniciativas de interesse religioso.

Objetivos
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➢ Promover e reforçar a fé cristã;
➢ Divulgar o património religioso;

Ações Planeadas

Procissão
Missa Campal
Terço

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Via Sacra

Celebração de Missas na Capela Nª S.ª dos
Anjos
Via Sacra, no Campus Misericórdia XXI
Procissão em honra de Nossa Senhora dos
Anjos, Padroeira da Misericórdia
Missa Campal, no Campus Misericórdia
Terço na Capela de São Caetano

Mar

Eucaristia

Ações

Fev

Âmbito

Jan

A038-22: Culto Religioso

p

p

p
p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
p
p

9. ATIVIDADES PLANEADAS - FÓRUNS DE DEBATE E CONFERÊNCIAS
Com as transformações sociais das últimas décadas e considerando a metamorfose que isso representa
nos desafios que se colocam às organizações do terceiro setor, é cada vez mais importante criar fóruns
de debate e reflexão sobre esses desafios, assim como das suas consequências neste tipo de
organizações.
Para o ano de 2022, considerando a possibilidade de algumas restrições de natureza epidemiológica,
fomos prudentes no agendamento de ações desta natureza, sendo nossa intenção futura, voltar a colocar
a Misericórdia da Golegã como promotora de iniciativas destas e outras naturezas.

Objetivos
➢ Promover a reflexão e o debate;
➢ Retirar conclusões práticas de aplicabilidade na organização;
➢ Envolver familiares e irmandade;

Ações Planeadas

Demências
Gestão
Social

Cuidar de Pessoas Idosas com Demências
Sustentabilidade em Organizações do Terceiro
Setor - Contexto e caminhos para a
sustentabilidade
"À Flor da Pele" - Cuidados de prestação de
cuidados sociais

10. AÇÕES PLANEADAS - CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO
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p

p
p

Dez

Nov

Out

Set

Ago

Jul

Jun

Mai

Abr

Mar

Ações

Fev

Tema

Jan

A039-22: Ciclos de Conferências
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Objetivos
➢ Manter e preservar o património edificado;
➢ Melhoras as condições existentes;

Ações Planeadas
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MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Manutenção de coberturas
Manutenções regulares de jardins
Plantação de arbustos (divisão de terreno)
Pavimentação de troço de via interna
Campus Mis.XXI (Acesso ao Campus Mis.XXI pela Rua Dr.
Branco)
Adaptação de espaço a Instalação Sanitária
CATEI
para banhos
Beneficiação de Instalação Sanitária
CATEI
existente - banhos
CATEI
Beneficiação de Copa e Arrumos
CATEI
Manutenção de coberturas
Lar RC Franco
Proteções de paredes e corrimãos
Lar RC Franco
Manutenção de coberturas
Centro de Dia
Manutenção de coberturas
Centro de Dia
Manutenção de coberturas
Residências
Reabilitação de duas residências
Capela S. Caetano Manutenção de coberturas

ABR

Clube Vida
Campus Mis.XXI
Campus Mis.XXI

MAR

Ação

FEV

Local

JAN

A040-22: Conservação e reparação

p
p
p

p
p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p

p
p

p

p

p

p

p
p

p
p
p
p
p
p
p

p

p

p
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III ORÇAMENTO
1. INTRODUÇÃO
A proposta de orçamento, ora presente à Assembleia Geral, assenta em pressupostos responsáveis e
em previsões consentâneas com a realidade da Instituição e das condições de contexto. Visa esta
proposta, dar resposta ao Plano de Atividades para o exercício de 2022, por um lado, e satisfazer as
exigências do seu funcionamento corrente, por outro.
Os documentos previsionais foram elaborados de uma forma realista, rigorosa e responsável, tendo
como base previsões sustentadas pela execução orçamental até setembro de 2021, por um lado, e por
outro, com base em previsões baseadas em expectativas reais, nomeadamente no que diz respeito à
concretização de objetivos definidos no Plano de Atividades.

Em termos orçamentais, admite-se um saldo corrente negativo, de cerca de 33k euros, resultante de
uma exploração deficitária corrente e persistente que, neste caso, tem relação direta com mais uma
subida do salário mínimo nacional, cujo impacto financeiro está calculado em cerca de 55k euros.
Rendimentos Correntes
Gastos Correntes
Saldo Orçamental Corrente

2 070 118,67

2 103 530,62

Rendimentos Correntes

Gastos Correntes

2 070 118,67
2 103 530,62
-33 411,95

Saldo Orçamental Corrente

-33 411,95

49

SANTA CASA DA MISERICÓRIDA DA GOLEGÃ

Plano de Atividades e Orçamento | 2022

Apesar disso, ainda em termos orçamentais e considerando os rendimentos e gastos de investimento
considerados, prevê-se garantir, por esta via, o necessário equilíbrio orçamental:
Rendimentos de Investimento
Gastos de Investimento
Saldo Orçamental de Investimento

141 987,95
108 576,00
33 411,95

141 987,95
108 576,00

33 411,95

Rendimentos de Investimento

Gastos de Investimento

Saldo Orçamental de
Investimento

Importa ainda salientar que os gastos de investimento estarão diretamente relacionados com os
rendimentos de investimento, isto é, o investimento previsional dependerá diretamente da execução
dos rendimentos de investimento previstos. A sua não concretização poderá afetar a execução de gastos
de investimento, mas também correntes.
No que diz respeito aos resultados de exploração previsional – demonstração de resultados - o
orçamento para o exercício de 2022, apresenta um resultado antes de depreciações positivo em cerca
de 34k euros. Ainda assim e aplicadas as regras contabilísticas, designadamente através da
consideração de gastos e/ou reversões de depreciação e de amortização, admite-se um resultado
líquido negativo no final do exercício, de 143.411,96 euros, que ainda assim não retirará à instituição
a capacidade de assumir os seus compromissos, mesmo considerando juros e gastos similares
suportados.

Na comparação da generalidade das contas previsionais de 2020 para 2021, nota-se claramente uma
abordagem mais moderada na conta 78, rendimentos correntes e de investimento, e muitíssimo mais
moderada (uma redução de 73%) nos gastos de investimento, muito por força da suspensão da obra do
edifício técnico-administrativo e do termino das obras de requalificação do Lar Rodrigo da Cunha
Franco.
A previsão relativa aos rendimentos de investimento é menos ambiciosa que a do ano anterior, com
uma variação previsional em baixa na ordem dos 173k euros (31,7%), ao mesmo tempo que a previsão
dos gastos correntes – calculados com base na execução de 2021 disponível à data da execução deste
orçamento – é mais ambiciosa, com uma expetativa de redução na ordem dos 62k euros, cerca de 3%.
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Em suma, quer os gastos correntes (que apresentam um decréscimo previsional de cerca de 190k euros
face ao previso para o período homólogo), quer os gastos de investimento (inferiores em quase 300k
euros, face ao mesmo período), evidenciam uma abordagem estratégica mais prudente,
Face ao modelo de negócio previsto, na origem, para as Residências Assistidas, que assenta a sua
sustentabilidade não nos rendimentos dos serviços prestados, mas essencialmente nos decorrentes das
alienações do direito de habitação vitalícia, estes rendimentos estão considerados como correntes e
não de investimento.

2. RESUMO DO ORÇAMENTO (e comparação com a previsão anterior)
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3. RENDIMENTOS
3.1. Estrutura dos Rendimentos Correntes
Estrutura dos Rendimentos Correntes
Contas 71 a 79

258 367,69; 12%

1 160 533,45; 55%

711 217,53; 33%

Prestações de Serviços

Subsídios, Doações e Legados à Exploração

Outros Rendimentos

Verifica-se que grande parte dos rendimentos correntes decorrem da nossa atividade social, sendo que
desses, 55% resultam de comparticipações familiares, utentes e famílias (Conta 72) e 33% de
comparticipações do Estado, por via das transferências do ISS.
Os restantes 12% são provenientes basicamente de arrendamentos e exploração das residências
assistidas, incluindo a alienação do direito de habitação vitalício.
Dada a expressão da conta 72 – Prestações de Serviços, importa detalhar a proveniência dos
rendimentos – apenas rendimentos próprios (não inclui comparticipações do Estado):
Estrutura dos Rendimentos Correntes
72. Prestações de Serviços

55 950,56; 5%

1 913,33; 0%
1 150,00; 0%

649 536,47; 61%

362 440,37; 34%

7211 Quotizações Irmandade

72121 Comparticipações de Utentes (Acordos Coop.)

72123 Comparticipações de Utentes (Provisórios)

72124 Residências Assistidas - Serviços

72125 Academia Sénior - Cotização
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As somas das contas 72121 – Comparticipações de Utentes, sob acordo de cooperação e a 72123 –
Comparticipações de Utentes, em regime privado, representam 95% do total da conta 72 –
Prestações de Serviços, o que significa que o rendimento proveniente dos serviços prestados nas
residências assistidas representa apenas cerca de 5%.
Espartilhando a conta 72121 – Comparticipações de Utentes, sob acordo de cooperação, temos uma
visão detalhada do contributo por tipo de respostas sociais, que as ERPI, Estruturas Residenciais para
Idosos assumem 75% das comparticipações familiares, secundada pelo SAD, Serviço de Apoio
Domiciliário, que representa 14%, sendo o Centro de Dia, com 10%, a terceira mais relevante.
Estrutura dos Rendimentos Correntes
72. Prestações de Serviços

4 687,67; 1%

3 104,00; 0%

88 133,97; 14%
66 054,91; 10%

487 555,93; 75%

721211 Lares

721212 Centro de Dia

721213 SAD - Serv. Apoio Domiciliário

721215 Centro de Convívio

721216 Refeitórios - Cantina Social

Face à persistência das circunstâncias pandémicas e considerando a influência na estrutura dos
rendimentos, considerámos, por uma questão de prudência, uma taxa de ocupação média durante 2022
no Centro de Dia.

A conta 75 - Subsídios, Doações e Legados à Exploração, refere-se às contribuições do Estado, quer
através das transferências relativas aos acordos de cooperação, quer através de formação e estágios
profissionais financiados, quer a outros, de natureza circunstancial.
De toda a maneira, a relevância das transferências dos Acordos de Cooperação, nesta conta, é a mais
expressiva, dividindo-se por tipo de respostas sociais, da seguinte forma:
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Estrutura dos Rendimentos Correntes
75. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

75134 Outros Subsidios

4 000,00

75132 Programas de Estágios Profissionais

5 000,00

75131 IEFP - Inst. Emprego e Formação Profissional

1 300,00

75115 Refeitórios - Cantina Social

5 231,06

75114 Centro de Convívio

56 054,95

75113 SAD - Serv. Apoio Domiciliário
75112 Centro de Dia

159 137,43
44 559,22

75111 Lares

435 934,87

Lares e SAD representam 84% da conta 75. Subsídios, Doações e Legados à Exploração

A conta 78 – Outros Rendimentos engloba rendimentos correntes e extraordinários. Consideram-se
neste orçamento os seguintes rendimentos correntes:
•
•
•

781 Rendimentos Suplementares
783 Recuperação de Dívidas a Receber 1
787 Rendimentos e Ganhos Invest. Não Financeiros
o 78732 Edifícios e Outras Construções
▪ 787321 Arrendamento
• 7873211 Urbano
• 7873211 Rústico
▪ 787322 Residências Assistidas 2

1

Apenas os resultantes dos acordos de regularização de dívida firmados até à data da elaboração do orçamento,
excluindo-se os processos em contencioso, por ausência de previsão
2
Alienação do direito de habitação vitalício de residências assistidas
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Estrutura dos Rendimentos Correntes
78. Outros Rendimentos

4 340,00; 2%

10 080,00; 6%
35 038,71; 21%

120 000,00; 71%

781 Rendimentos Suplementares

783 Recuperação de Dívidas a Receber

787321 Arrendamento

787322 Residências Assistidas

3.2. Estrutura dos Rendimentos Extraordinários
Da mesma conta, consideram-se os rendimentos extraordinários (ou de investimento), que resultam
basicamente da alienação de património imóvel (alienação de ativos não financeiros), que continua a
ser fundamental para o equilíbrio financeiro da instituição:
• 787 Rendimentos e Ganhos Invest. Não Financeiros
o 7872 Alienação de Ativos não Financeiros

Estrutura dos Rendimentos Extraordinários
78. Outros Rendimentos
787 Rendimentos e Ganhos Invest. Não Financeiros

Na conta 7872. Alienação de Ativos não Financeiros, foi considerada a venda de dois imóveis,
valorizados neste orçamento em 30k euros cada, tendo sido encetados contactos durante o exercício
de 2021 para a concretização deste objetivo. Considerando que os apartamentos propriedade da
Misericórdia da Golegã têm rendeiros, admite-se a alienação com esse ónus.
7872 Alienação de Ativos não Financeiros
78721 Apartamento Blocos Habitacionais
78722 Apartamento Blocos Habitacionais

60 000,00
(i)
(i)

30 000,00
30 000,00

3.3. Estrutura dos Rendimentos Correntes Vs. Extraordinários
Da leitura do gráfico seguinte, que reparte os rendimentos correntes e extraordinários, evidenciase que, face a estes pressupostos orçamentais, que a dependência da execução dos rendimentos
extraordinários é de apenas 6%:
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Rendimentos correntes vs. extraordinários
141 987,95; 6%

2 070 118,67; 94%
Rendimentos Correntes

Rendimentos de Investimento

3.4. Estrutura dos Rendimentos Públicos Vs. Póprios
Por fim, importa analisar, do total dos rendimentos correntes considerados no orçamento, os que têm
proveniência do Estado, via ISS, IP., e os que se constituem como rendimentos próprios da Santa Casa,
verificando-se que 66% dos rendimentos correntes da instituição resultam de rendimentos próprios.
Rendimentos públicos vs. próprios

711 217,53; 34%

1 358 901,14; 66%

Subsídios, Doações e Legados à Exploração (Estado)
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4. GASTOS
4.1. Estrutura dos Gastos Correntes
Na estrutura dos gastos correntes, os encargos com pessoal representam cerca 68% e a quase totalidade
dos gastos restantes são absorvidos por “Fornecimentos e Serviços Externos” e “Custos mercadorias
vendidas e matérias consumidas”. Estas três rúbricas, juntas, representam 99% do total dos gastos
correntes.
Estrutura dos Gastos Correntes
4 267,01; 0%

7 600,00; 1%
375 805,40; 18%
278 898,74; 13%

1 436 959,46; 68%

61 Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas

62 Fornecimentos e serviços externos

63 Gastos com Pessoal

68 Outros Gastos e Perdas

69 Gastos de Financiamento

Detalham-se de seguida os gastos previstos na conta 61. Custo mercadorias vendidas e matérias
consumidas, onde se constata que os géneros alimentares representam uma parte muito substancial
desta conta, cerca de 62%, e 11% dos gastos correntes totais.
Estrutura dos Gastos Correntes
61. Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas

24 058,07; 6%
62 139,73; 17%
4 905,41; 1%
25 040,03; 7%

232 684,35; 62%

14 477,57; 4%
12 500,24; 3%

61211 Géneros alimentares

61221 Material Clínico

61222 Material Hoteleiro

61223 Limpeza

61224 Material de Escritório

61225 Higiene Pessoal

61226 Lavandaria
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Em relação à conta 62. Fornecimentos e serviços externos, representada no gráfico abaixo, verificase que os Serviços especializados e Energia e Fluidos, representam 71% do total da rúbrica, sendo o
restante praticamente absorvido por Serviços Diversos.
Estrutura dos Gastos Correntes
62. Fornecimentos e serviços externos

64 034,23; 23%
88 697,61; 32%
646,65; 0%

16 948,49; 6%

108 571,76; 39%

622 Serviços Especializados

623 Materiais

625 Deslocações e estadas

626 Serviços Diversos

624 Energia e Fluídos

Para análise da conta 622. Serviços especializados, atente-se ao gráfico seguinte. Nele é possível
perceber que a maior fatia de gastos decorre da subconta 6221. Trabalhos especializados (58%) e de
6226. Conservação e Reparação (34%), i.e., estas duas subcontas juntas, representam cerca de 92%,
sendo ambas fundamentais.
Estrutura dos Gastos Correntes
622. Serviços especializados

3 381,67; 4%

30 506,50; 34%
51 690,60; 58%
618,84; 1%
2 500,00; 3%
6221 Trabalhos especializados

6222 Publicidade e propaganda

6226 Conservação e Reparação

6227 Serviços Bancários
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Atendendo à expressão orçamental que representa, representa-se abaixo a subconta 6221. Trabalhos
especializados.
Estrutura dos Gastos Correntes
6221. Trabalhos especializados

5 037,60; 10%
3 162,00; 6%
19 371,00; 37%

24 120,00; 47%

62211 Consultoria, Assessoria e Contabilidade

62212 Serviços de Medicina e Enfermagem

62213 Atividades Lúdicas e Culturais

62214 Atividades Desportivas

Nota-se a predominância (47%) com gastos na área da saúde – Médicos e Enfermeiros “avençados”,
sendo de considerar em 62211 gastos relacionados com assessoria jurídica, revisor oficial de contas,
serviços de contabilidade, assim como a utilização de plataformas digitais para gestão de respostas
sociais, como previstas no Plano de Atividades.

Em 624. Energia e Fluídos, nota-se que o consumo de gás e eletricidade representam, juntos, 88% da
conta. Importa referir que, no passado, os investimentos realizados em sistemas fotovoltaicos e
sistemas de climatização e produção de AQS abastecidos a gás natural nalgumas das nossas estruturas,
fizeram baixar os gastos com gasóleo de aquecimento e energia elétrica.
O valor considerado neste orçamento para o consumo de água, tem ainda em atenção a correção de
uma sobre faturação, em curso, da responsabilidade da entidade fornecedora, correção essa que se
estenderá ao próximo exercício, razão pela qual os gastos considerados são mais baixos do que em
anos anteriores.
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Estrutura dos Gastos Correntes
624. Energia e Fluídos

41 853,55

6244 Outros fluídos (gás)

3 483,00

6243 Água

8 076,67

6242 Combustíveis

47 081,88

6241 Electricidade

A conta 63. Gastos com Pessoal, representa a maior despesa da instituição (68%, como antes se
referiu).
Para o apuramento dos valores previsionais orçamentados, foram seguidos os seguintes critérios:
• Aumento do salário mínimo nacional para 705 euros;
• Aumento de 1% (inflação) para os restantes salários;
• Mapa de pessoal semelhante ao do exercício de 2021;
• Contratos a termo certo semelhantes aos do exercício de 2021;
• Depreciação decorrente das baixas, com base nos dados médios dos exercícios de 2018, 2020
e 2021 (até setembro);
• TSU de 22,3%
Refira-se ainda, a título de curiosidade, que os gastos com TSU representam cerca de 37% das receitas
do Estado decorrentes dos Acordos de Cooperação.
Estrutura dos Gastos Correntes
63. Gastos com Pessoal

28 651,03; 2%

4 200,00; 0%

255 567,20; 18%
71 200,00; 5%

1 077 341,24; 75%

6311 Remunerações Certas

6312 Remunerações Adicionais

636 Seguros de AT e Doenças Prof.

638 Outros Gastos com Pessoal
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5. ORÇAMENTO – Rendimentos
Conta

71
72

Designação

Montantes

Vendas
Prestações de Serviços
7211 Quotizações Irmandade

0,00
1 160 533,45
1 150,00

7212 Comparticipações de Serviços Sociais
72121 Comparticipações de Utentes (Acordos Coop.)
721211 Lares
7212111 Lar Rodrigo da Cunha Franco
72121111

Mensalidades

72121112

Outros Rendimentos Utentes
Mensalidades

72121122

Outros Rendimentos Utentes

14 016,64

Mensalidades

72121132

Outros Rendimentos Utentes

46 039,69
45 979,87
59,82

7212113 CATEI
72121131

649 536,47
487 555,93
355 581,40
341 564,76

7212112 Lar Francisco Mendes de Brito
72121121

1 159 383,45

85 934,84
85 631,28
303,56

7212114 Centro de Férias

0,00

72121141

Mensalidades

0,00

72121142

Outros Rendimentos Utentes

0,00

721212 Centro de Dia
7212121

Mensalidades

7212122

Outros Rendimentos Utentes

66 054,91
64 490,51
1 564,40

721213 SAD - Serv. Apoio Domiciliário
7212131

Mensalidades

7212132

Outros Rendimentos Utentes

87 705,47
428,51

721215 Centro de Convívio
72121151

Mensalidades

72121152

Outros Rendimentos Utentes

88 133,97

4 687,67
4 125,00
562,67

721216 Refeitórios - Cantina Social

3 104,00

72122 Comparticipações Familiares
721221 Lares
7212211 Lar Rodrigo da Cunha Franco
7212212 Lar Francisco Mendes de Brito
7212213 CATEI

89 542,70
89 542,70
66 941,04
14 202,90
8 398,76
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Conta

Designação

Montantes

72123 Comparticipações de Utentes (Provisórios)
721231 Lares
7212311 Lar Rodrigo da Cunha Franco

362 440,37
362 440,37
0,00

72123111

Mensalidades

0,00

72123112

Outros Rendimentos Utentes LRCF

0,00

7212312 Lar Francisco Mendes de Brito
72123121

Mensalidades

72123122

Outros Rendimentos Utentes LFMB

54 404,84
52 800,00

7212313 CATEI

1 604,84

0,00

72123131

Mensalidades

0,00

72123132

Outros Rendimentos Utentes CATEI

0,00

7212314 Centro de Férias

294 835,53

72123141

Mensalidades

289 917,48

72123142

Outros Rendimentos Utentes CFÉRIAS

7212315 Residências Assistidas
72123151

Mensalidades

72123152

Outros Rendimentos Utentes RESID

72124001
72124002
72124003
72124004
72124005
72124006
72124007
72124008
72124009
72124010
72124011

4 918,05

13 200,00
13 200,00

72124 Residências Assistidas - Serviços
Alimentação
Tratamento de Roupa
Higienização da Casa
Higiene Pessoal e Conforto
Água
Luz
Transportes
Fraldas
Fisioterapia e Massagens
Cabeleireiro
Outros

0,00

55 950,56
29 643,61
8 955,08
4 478,90
7 820,00
709,84
3 082,27
318,01
471,35
245,33
76,67
149,50

72125 Academia Sénior - Cotização
75
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1 913,33

Subsídios, Doações e Legados à Exploração
751 Subsídios de Entidades Públicas
7511 ISS, IP - Centro Distrital
75111 Lares

711 217,53

700 917,53
435 934,87

751111 Lar Rodrigo da Cunha Franco

278 739,06

751112 Lar Francisco Mendes de Brito

37 522,56

751113 CATEI

119 673,25
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Designação

75112
75113
75114
75115

Montantes

Centro de Dia
SAD - Serv. Apoio Domiciliário
Centro de Convívio
Refeitórios - Cantina Social

44 559,22
159 137,43
56 054,95
5 231,06

7512 POPH - Form. Modulares Certificadas
75131
75132
75133
75134
78

0,00

IEFP - Inst. Emprego e Formação Profissional
Programas de Estágios Profissionais
Portugal Inovação Social - Capacitaçao p/ Inv.
Outros Subsidios

1 300,00
5 000,00
0,00
4 000,00

Outros Rendimentos
781 Rendimentos Suplementares

258 367,69
4 340,00

7811 Subsídio de Funeral
7812 Casa Mortuária

2 540,00
1 800,00

783 Recuperação de Dívidas a Receber

10 080,00

787 Rendimentos e Ganhos Invest. Não Financeiros
7872 Alienação de Ativos não Financeiros
78721
78722
78732
787321
7873211

Apartamento Blocos Habitacionais
Apartamento Blocos Habitacionais
Edifícios e Outras Construções
Arrendamento
Urbano

78732 Edifícios e Outras Construções
787321 Arrendamento

215 038,71
60 000,00

(i)
(i)

30 000,00
30 000,00
155 038,71
35 038,71
20 579,52

155 038,71
35 038,71

7873211 Urbano

20 579,52

7873211 Rústico

14 459,19

787322 Residências Assistidas

120 000,00

Alienação direitos 1 Residência não específica
Alienação direitos 1 Residência não específica
Alienação direitos 1 Residência não específica

788 Outros
7885 Restituição de Impostos
78851 IVA

40 000,00
40 000,00
40 000,00

28 908,98
12 108,98
12 108,98
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Designação

Montantes

7888 Outros não Especificados

16 800,00

78881 Donativos
78882 Atividades Lúdico-Culturais e Religiosas
Visita Cultural ASEG

79

--

15 000,00
1 800,00
1 800,00

Rendimentos Financeiros
7911 Juros Recebidos
7915 Juros de Mora
7988 Outros não Especificados

0,00
0,00
0,00
0,00

Financiamentos para Investimento
Mobilidade Verde Social - viatura elétrica
Financiamentos para Investimento
Reabilitação Lar RCF - PT2020
Capitais Próprios

81 987,95
(i)
(i)
(i)
(i)

25 000,00
20 000,00
0,00
36 987,95

TOTAL DOS RENDIMENTOS
2 212 106,62
93,6%
Rendimentos Correntes 2 070 118,67
Rendimentos de Investimento (i)
141 987,95 6,4%
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6. ORÇAMENTO – Gastos
Conta

Designação

61
61211
61221
61222
61223
61224
61225
61226
62

Montantes

Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas
Géneros alimentares
232 684,35
Material Clínico
12 500,24
Material Hoteleiro
14 477,57
Limpeza
25 040,03
Material de Escritório
4 905,41
Higiene Pessoal
62 139,73
Lavandaria
24 058,07

Fornecimentos e serviços externos
6211 Subcontratos (Fornecimento de Alimentação)
622 Serviços Especializados
6221 Trabalhos especializados

278 898,74
0,00
88 697,61
51 690,60

62211 Consultoria, Assessoria e Contabilidade
ROC - Revisor Oficial de Contas
Serviços de Contabilidade
Assessoria Jurídica
Plataformas digitais de gestão de Respostas Sociais
Outros serviços de consultoria

62212 Serviços de Medicina e Enfermagem
Médicos(as)

19 371,00
4 059,00
4 428,00
6 642,00
4 142,00
100,00

24 120,00
14 400,00

Enfermeiros(as)

9 720,00

62213 Atividades Lúdicas e Culturais
Professores/Monitores Atividades Musicais

3 162,00
762,00

Professores/Monitores Teatro

0,00

Professor Coro ASEG

0,00

Professor Informática

2 400,00

62214 Atividades Desportivas

5 037,60

Professores/Monitores Atividades Desportivas
Professores/monitores Ioga

4 197,60
840,00

6222 Publicidade e propaganda

2 500,00

Boletim Informativo

1 000,00

Brochuras Valências

500,00

Diversos

1 000,00
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Montantes

6223 Segurança e Vigilância

618,84

6224 Honorários

0,00

6225 Comissões

0,00

6226 Conservação e Reparação
Clube Vida

30 506,50
980,00

Manutenção de coberturas

980,00

Jardins, Espaços Verdes e Arranjos Exteriores
Campus Mis. XXI - Manutenções Regulares

6 412,50
4 000,00

Campus Mis. XXI - Vedação "Cortina Verde"

850,00

Campus Mis.XXI - Acesso Rua. Dr. Branco

1 562,50

CATEI / Lar Francisco Mendes de Brito

9 110,00

Adaptação de espaço a I.S. para banhos

3 940,00

Beneficiação de Instalação Sanitária existente - banhos

1 970,00

Beneficiação de Copa e Arrumos

2 760,00

Manutenção de coberturas

440,00

Centro de Férias

100,00

Lar Rodrigo da Cunha Franco

1 450,00

Proteções de paredes - Sala D.ª Antónia Franco

650,00

Manutenção de coberturas

800,00

Centro de Dia

538,00

Manutenção de coberturas

88,00

Aplicação de corrimão no corredor

Ginásio
Residências Assistidas

450,00

100,00
3 500,00

Operações de reabilitação

3 500,00

Cozinha
Lavandaria
Arquivo e Outras Áreas Operacionais
Capela de São Caetano
Capela Nª Senhora dos Anjos
Capela Mortuária

100,00
300,00
100,00
1 200,00
600,00
500,00

Pintura e reparações de paredes interiores

400,00

Manutenção de coberturas

100,00

Manutenção de Elevadores

5 516,00

Contratos de Manutenção

3 616,00

Inspeções

900,00

Reparações

1 000,00
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Designação

Montantes

6227 Serviços Bancários

3 381,67

623 Materiais

16 948,49

6231 Ferramentas e utensílios de desgaste rápido
6233 Material de escritório
6234 Artigos para Oferta

624 Energia e Fluídos

6 928,39
4 861,81
5 158,29

108 571,76

6241 Electricidade
6242 Combustíveis

47 081,88
8 076,67

Para viaturas

8 076,67

6243 Água
6244 Outros fluídos (gás)

3 483,00
41 853,55

Gás Reservatório

26 536,20

Gás Garrafa

3 618,00

Gás Natural

11 699,35

625 Deslocações e estadas

646,65

62511 Pessoal
62512 Utentes

161,59
485,07

626 Serviços Diversos
6261
6262
6263
6265
6266
6267
6268

64 034,23

Rendas e alugueres
Comunicações
Seguros (exceto pessoal)
Contencioso e Notariado
Despesas de representação
Limpeza, higiene e conforto
Outros Serviços

2 091,37
14 233,84
8 751,37
126,67
0,00
4 299,23
34 531,75

626801 Atividades Lúdico-Culturais e Religiosas

5 950,00

Gala Recursos Humanos

600,00

Visita Cultural ASEG

1 800,00

Procissão N^Senhora dos Anjos

400,00

Encontro de Coros

300,00

Festival de Sopas e Petiscos

100,00

Concurso e Mostra de Doces Caseiros

100,00

Semana da Alimentação

100,00

Exposição "Cavalos da Nossa Coudelaria"

100,00

Peregrinação a Fátima

350,00

Caminhada RH

100,00

Iniciativas de Natal

2 000,00
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626804 Encargos de Saúde com utentes

4 933,33

626805 Rouparia

756,60

626806 Produtos e Equipamentos para Cozinha
626807 Artigos e Produtos para Decoração
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2 483,07
69,13

626808 Serviços Fúnebres

6 580,56

626809 Despesas com Viaturas (s/ combustíveis)

6 482,55

626898 Outros Fornecimentos e Serviços

7 276,51

Gastos com Pessoal
6311 Remunerações Certas

1 436 959,46
1 077 341,24

63111 Remunerações Quadro de Pessoal
631111 Remunerações Quadro de Pessoal

24 570,00

63113 Remunerações Contratos a Termo Certo
Centro de Emprego (IEFP)

130 306,51
2 500,00

6312 Remunerações Adicionais
631211
631221
631222
631281

944 534,73
919 964,73

631112 Remunerações Órgãos Sociais

71 200,00

Subsídio de Alimentação
Horas Extraordinárias
Subsídio de Turno
Gratificações

0,00
9 200,00
58 500,00
3 500,00

6351 Segurança Social

255 567,20

63511 Sobre Remunerações Quadro de Pessoal
Sobre Remunerações Órgãos Sociais
Sobre Remunerações Quadro de Pessoal

63512 Sobre Remunerações Contratos a Termo
63513 Sobre Subs. Turno, Horas Ext. e Gratificações

636 Seguros de AT e Doenças Prof.
638 Outros Gastos com Pessoal

210 631,24
5 479,11
205 152,13

29 058,35
15 877,60

28 651,03
4 200,00

6381 Formação Profissional
6385 Vestuário e Calçado
6388 Outros
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500,00
3 200,00
500,00

Outros Gastos e Perdas
681 Impostos

4 267,01
942,01

6811 Impostos Diretos
6812 Impostos Indiretos
6813 Taxas

0,00
0,00
942,01
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688 Outros
68811
68812
68813
68882
68886
68887
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3 325,00

Correções Relativas a Períodos Anteriores
Donativos
Cotizações
Encargos não Devidamente Documentados
Serviços Fúnebres
Multas e Penalidades

2 000,00
350,00
975,00
0,00
0,00
0,00

Gastos de Financiamento
691 Juros Suportados

7 600,00
7 600,00

6911 Juros de Financiamentos Obtidos

6 800,00

Conta Corrente Caucionada

2 000,00

Financiamentos ao Investimento

4 800,00

6918 Outros Juros

--

800,00

Gastos de Investimento
432 Outros Gastos de Investimento
Edifício Técnico-Administrativo
Reabilitação Lar Rodrigo da Cunha Franco
Centro de Férias
Medida de Autoproteção

108 576,00
108 576,00
(i)
(i)

100,00
100,00
3 500,00

(i)

3 500,00

Aquisição de Viaturas

45 000,00

Mobilidade Verde Social

Projeto Jardim do Lago - Campus Mis.XXI
Requalificação do Jardim do Lago
Arranjos Exteriores

Lar RCF - Medidas auto-proteção
Lar RCF - Janelas Alumínio Cozinha
Residências Assistidas - 1ª Fase - Climatização
Mobiliário Refeitório Lar RCF
Mobiliário Geriátrico/Ajudas Técnicas
Pinturas Blocos Habitacionais
Instalações Gás Natural

(i)
(i)

45 000,00

(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)

100,00

(i)

Campus Misericórdia XXI

Outras Despesas de Investimento

100,00
100,00
19 500,00
100,00
9 000,00
100,00
100,00
4 876,00
3 000,00
3 000,00

23 000,00

Estudos e Projetos
Outras Despesas com Candidaturas

(i)
(i)

15 500,00
7 500,00

TOTAL DOS GASTOS
2 212 106,62
Gastos Correntes 2 103 530,62 95,1%
Gastos de Investimento (i)
108 576,00 4,9%
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7. EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
Demonstração individual dos resultados por naturezas
Rúbricas

2022

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos
conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos
Outros gastos

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Em EUROS

1 160 533,45
711 217,53

-375 805,40
-278 898,74
-1 436
959,46

258 367,69
-4 267,01
34 188,04
-170 000,00

-135 811,96

-7 600,00

Resultado antes de impostos

-143 411,96

Resultado líquido do período

-143 411,96

Imposto sobre o rendimento do período
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8. PLANO DE INVESTIMENTOS
A conta 432. Outros Gastos de Investimento, cuja tabela constante do orçamento se destaca abaixo,
foi criteriosamente elaborada, apesar de reconhecermos que não responde às reais necessidades da
instituição. No entanto, por via da necessidade de obtenção do equilíbrio e rigor orçamental, estas são
as opções de investimento para o exercício de 2022.

432 Outros Gastos de Investimento
Edifício Técnico-Administrativo
Reabilitação Lar Rodrigo da Cunha Franco
Centro de Férias
Medida de Autoproteção

108 576,00
(i)
(i)

100,00
100,00
3 500,00

(i)

3 500,00

Aquisição de Viaturas

45 000,00

Mobilidade Verde Social

Projeto Jardim do Lago - Campus Mis.XXI
Requalificação do Jardim do Lago
Arranjos Exteriores

Lar RCF - Medidas auto-proteção
Lar RCF - Janelas Alumínio Cozinha
Residências Assistidas - 1ª Fase - Climatização
Mobiliário Refeitório Lar RCF
Mobiliário Geriátrico/Ajudas Técnicas
Pinturas Blocos Habitacionais
Instalações Gás Natural

(i)
(i)

45 000,00

(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)
(i)

100,00

(i)

Campus Misericórdia XXI

Outras Despesas de Investimento
Estudos e Projetos
Outras Despesas com Candidaturas

100,00
100,00
19 500,00
100,00
9 000,00
100,00
100,00
4 876,00
3 000,00
3 000,00

23 000,00

(i)
(i)

15 500,00
7 500,00

Dos investimentos mais relevantes no quadro acima, destacam-se os seguintes:
•

Medidas de autoproteção de Centro de Férias e Lar Rodrigo da Cunha Franco
o São determinantes para a obtenção da licença de utilização do edificado, no caso da
primeira, e licença de funcionamento, no caso da segunda.

•

Mobilidade Verde Social
o Resulta de uma candidatura apresentada pela SCMG em 2021, tendo elevadas
expectativas que seja aprovada e concretizada no exercício do ano seguinte. O
financiamento máximo previsto na candidatura é de 25k euros.

•

Instalação de Gás Natural Campus Misericórdia XXI e Climatização de 2 Residências
Assistidas
o São dois investimentos claramente reprodutivos, com um payback de curta duração,
que permitirão, ambos, poupanças expressivas nos consumos de gás.
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Outras despesas de investimento
o São relativas à candidatura ao PARES 3.0, apresentada pela SCMG, para requalificação
do CATEI / Lar Dr. Francisco Mendes de Brito e a Mesa Administrativa decidiu manter
esse gasto previsto no orçamento, para reação à execução de projetos, em caso de
necessidade.
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IV PARECER DO CONSELHO FISCAL
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