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PREÂMBULO 
A Mesa Administrativa apresenta o Plano de Ação e Orçamento da Instituição para o ano 2018. Este documento é o 
resultado da contribuição de todos os setores da instituição. Resulta também da avaliação que foi realizada ao executado 
do Plano de Ação 2017 e da análise das necessidades identificadas no meio envolvente.  
 
Para o próximo ano a Mesa Administrativa destaca algumas ações, pelo seu impacto na organização e meio envolvente: 
- Requalificar o Lar lado B (finalizar os projetos de especialidade; realizar o processo de adjudicação da fase 1 e 

executar as obras); 
- Apresentar projeto, na área da saúde mental, para ocupação de parte do Hospital da Misericórdia; 
- Adquirir 1 viatura de 9 lugares adaptada para transporte de cadeiras de roda, com plataforma; 
- Adquirir câmaras de congelação e de conservação; 
- Iniciar a utilização da aplicação informática denominada Ação Social Interface Parceiros (ASIP) disponibilizada pelo 

Instituto de Segurança Social (ISS); 
- Executar o Programa Operacional Apoio às Pessoas Mais Carenciadas – PO APMC; 
- Executar a IX Edição do Bengal’arte. 
 
 
SERVIÇOS PRESTADOS: 
CENTRO DA TERCEIRA IDADE (CTI) 
Para o ano de 2018 o CTI tem como objetivo geral assegurar serviços permanentes, adequados e adaptados às 
problemáticas biopsicossociais das pessoas com quem trabalha, nesse sentido pretende: 
1. Sensibilizar para o valor e o impacto do envelhecimento ativo pelo contributo útil do estatuto do idoso para a família e 

sociedade: 
a. Executar a IX Edição do Bengal’arte,  
b. Participar nas atividades de Carnaval,  
c. Dinamizar a mostra e venda dos trabalhos realizados; 
d. Incentivar a presença e participação dos familiares nas atividades e no quotidiano dos utentes/clientes, por 

exemplo, através, da festa mensal dos aniversários e épocas festivas; 
e. Criar o canal da Família – proporcionar momentos de encontro com familiares, através de meios multimédia. 

2. Incentivar e reconhecer a participação dos idosos na vida institucional, através de momentos lúdicos e recreativos 
(participação em atividades intergeracionais e atividades de carater instrumental e doméstico). 
a. Fomentar a capacidade funcional, autonomia e autocuidado nas Atividades de Vida Diária (AVD’s), introduzindo 

um novo atelier “Promoção de AVD’s” (Atividades de Vida Diária). 
b. Executar os Ateliers: 

i. Mãos à Obra” – artes manuais, 
ii. Estimulação cognitiva, 
iii. Gerontomotricidade, 
iv. hidroginástica, 
v. Dinâmicas de grupo, 
vi. Culinária, 
vii. Dança, 
viii. Estimulação sensorial, 
ix. Expressão oral e escrita para letrados e iletrados, 
x. Boccia de torneio e Boccia recreativo, 
xi. Praxias, 
xii. Atividades religiosas (eucaristia, terço, sacramento da reconciliação), 
xiii. Gerações – interação e atividades com os meninos e jovens do CIJ, 
xiv. Multissensorial na sala de Snoezelen. 

c. Participar nas atividades interinstitucionais a nível do concelho e distrito. 
3. Efetuar a revisão do plano individual de intervenção, de acordo com os normativos em vigor, de forma multidisciplinar. 
4. Proporcionar terapias/intervenções terapêuticas adequadas às necessidades dos clientes (terapia da fala e fisioterapia). 
5. Realizar avaliações psicológicas e acompanhamento psicoterapêutico individual dos clientes, no sentido de contribuir 

para o seu bem-estar psicológico e minimizar as alterações emocionais apresentadas. 
6. Realizar as reuniões familiares de diagnóstico inicial e feedback de resultados de avaliação psicológica. 
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7. Introduzir os Grupos psicoterapêuticos com clientes com problemáticas de depressão com foco na terapia da 
reminiscência. 

8. Melhorar a prestação de cuidados saúde/enfermagem aos clientes que usufruem dos serviços do Centro de Terceira 
Idade:  

i. Criar Protocolos de enfermagem, que regulem a atuação da equipa de enfermagem perante situações agudas; 
ii. Criar Protocolos para as colaboradoras de ERPI, que regulem a sua atuação em situações agudas em que não 

esteja presente o enfermeiro; 
iii. Criar normas e procedimentos, que regulamentem os procedimentos, tanto de enfermagem como das 

colaboradoras de ERPI; 
iv. Elaborar normas de preparação, acondicionamento e gestão da medicação; 
v. Preparação da medicação pela equipa de enfermagem; 
vi. Reformular o sistema de registos das colaboradoras de ERPI (registos de glicémia, débito urinário, dejeções, 

tensão arterial, hidratação, posicionamentos…); 
vii. Iniciar os registos de enfermagem em formato digital (programa WinGCS); 
viii. Reformular o processo geral e individual do utente; 
ix. Regularizar a atualização dos planos de cuidados individuais dos utentes; 
x. Melhorar a triagem, acondicionamento e eliminação dos resíduos do tipo hospitalar. 

9. Implementar os serviços de enfermagem e fisioterapia no Serviço de Apoio domiciliário. 
 
 
CENTRO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE (CIJ) 
Para o ano de 2018, O Centro da Infância e Juventude – CIJ, pretende promover a manutenção dos processos/ 
procedimentos implementados no que respeita à melhoria contínua do serviço de qualidade prestado neste setor. 
 
Para o quadriénio 2017 – 2021, a equipa pedagógica do CIJ propõe a abordagem do tema “Somos História, Fazemos 
Histórias” como uma forma multi abrangente de trabalhar a literatura infantojuvenil. Este Projeto Educativo visa encontrar e 
dar uma orientação comum ao Centro de Infância e Juventude, facilitando e uniformizando o trabalho com toda a 
comunidade educativa, promovendo igualmente a abertura com a restante comunidade envolvente. Assim, este possibilita 
a definição de estratégias sustentadas que permitam operacionalizar de uma forma otimizada, todas as ações levadas a 
cabo pela comunidade educativa, servindo ainda de “pano de fundo” para a construção dos Projetos Curriculares de Sala, 
das Planificações Mensais e dos Planos Anuais de Atividades. 
 
Assim, propõe-se uma abordagem das seguintes temáticas: Contos de Animais, Contos de Fadas, Histórias do Mundo e a 
Nossa História. Nesse sentido pretendemos em 2018: 
1. Promover o conhecimento de várias espécies de animais, suas caraterísticas e habitats; 
2. Identificar animais, os seus sons, tipo de locomoção, habitats, alimentação; 
3. Proporcionar oportunidades de reconhecer nos animais, através das suas caraterísticas, a sua personificação 

fantástica; 
4. Estimular o interesse pelo conhecimento do mundo animal e pela sua diversidade de caraterísticas de espécie; 
5. Permitir projeções de dilemas existenciais, exemplos de identificação e formas de reconhecimento; 
6. Explorar histórias e contos infantojuvenis nos quais as personagens são animais que ganham, muitas vezes, vida 

humana; 
7. Conhecer-se a si próprio através dos animais e mascarar-se de bicho para conseguir suportar a própria imagem. 
 
O CIJ definiu como objetivos gerais de atuação para 2018: 
1. Executar as 42 atividades dos Planos Anuais de Atividades do CIJ. 
2. Melhorar os processos de implementação da qualidade. 
3. Promover atividades motivadoras e potenciadoras de envolvimento das famílias. 
4. Continuar a realização de atividades em parceria com o CTI, no Atelier “Gerações”. 
5. Continuar a realização de atividades entre o CAO e as outras respostas sociais no Atelier “Criar Laços”. 
6. Efetuar as avaliações reflexivas. 
7. Criar respostas inovadoras e adequadas às necessidades do cliente e/ou família e colaboradores. 
8. Continuar e melhorar o processo Individual, de acordo com as Orientações Curriculares (Pré-Escolar) e com as 

Orientações Pedagógicas (Creche) e manuais da qualificação do ISSS. 
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9. Aumentar o envolvimento das famílias nas atividades promovidas pela Santa Casa: 
a. Organizar atividades motivadoras e pedagógicas para as famílias, promovendo a interação Instituição/ Família; 
b. Aumentar os níveis de bem-estar, autoestima e autonomia dos clientes do CIJ. 

10. Continuar a oferecer serviço de psicologia, de acordo com os procedimentos definidos, de clientes/ famílias. 
11. Disponibilizar os Serviços de Psicologia: 

a. Intervenção psicológica individual; 
b. Intervenção psicológica em grupo; 
c. Intervenção familiar (com pais e encarregados de educação); 
d. Avaliações psicológicas; 
e. Elaboração de relatórios psicológicos; 
f. Reuniões psicopedagógicas (com técnicos do CIJ); 
g. Reuniões sistémicas (outros técnicos da saúde e educação). 

 
 
AÇÃO SOCIAL - DAS 
Atendimento/Acompanhamento Social – (AAS) 
O ano de 2018 será um ano de mudança para a resposta Social Atendimento/Acompanhamento Social, com novas 
ferramentas de trabalho, nomeadamente o acesso à aplicação informática denominada Ação Social Interface Parceiros 
(ASIP), de novos desafios e de novos projetos no âmbito do apoio alimentar, concretamente o Programa Operacional de 
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC).  
 
Daremos continuidade às respostas e serviços que têm caraterizado a ação deste serviço, sempre desenvolvidos numa 
lógica de proximidade e de interação, com os indivíduos e/ou famílias e com a comunidade.  
 
Pretendemos continuar a potenciar recursos da sociedade civil para dar continuidade a alguns dos seus projetos, sem os 
contributos de todos aqueles que, gentil e solidariamente, lhes entregam vestuário, calçado, mobiliário, alimentos frescos, 
não poderia apoiar todos aqueles que procuram o seu apoio. 
 
Perspetivamos, para o ano de 2018, contribuir para a prossecução dos objetivos a que se propõe o Serviço de 
Atendimento/Acompanhamento Social (SAAS): 
1. Informatização dos processos familiares através da aplicação informática denominada Ação Social Interface Parceiros 

(ASIP), nas vertentes de consulta e registo/correção/alteração de dados, de acordo com os perfis definidos. 
2. Executar a operação do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC): 

a. Promover as ações necessárias com vista à seleção dos destinatários finais do POAPMC; 
b. Executar ações de divulgação e comunicação junto dos destinatários finais potenciais do POAPMC; 
c. Desenvolver ações de atendimento e acompanhamento social às pessoas mais carenciadas no território de 

intervenção do programa; 
d. Executar o plano de distribuição, na área geográfica de atuação, para os destinatários finais; 
e. Colaborar com o ISS, I. P., outras instituições e/ou organismos, tendo em vista o desenvolvimento de atividades 

de interesse comum e ao melhor aproveitamento do PAC e do POAPMC; 
f. Assegurar as condições específicas de armazenagem, consoante as caraterísticas dos produtos, bem como a 

capacidade e condições de transporte exigidas para o efeito. 
3. Garantir que todas as famílias que reúnam condições de admissão nesta resposta, sejam atendidas, informadas e 

orientadas para a resolução e/ ou minimização dos seus problemas. 
4. Continuar a desenvolver uma gestão de proximidade com a comunidade, no sentido de minimizar algumas situações 

de carência alimentar dos indivíduos/famílias, garantindo a continuidade do projeto “A Migalha”. 
 
Cantina Social 
Em 2018 a tendência, em consonância com o processo já em curso, é de redução significativa do atual número de 
refeições a fornecer pela instituição inserido no Fundo Europeu de Auxílio às Pessoas mais Carenciadas (FEAC), 
perspetiva-se uma alteração de paradigma relativamente à continuidade dos protocolos para as Cantinas Sociais, com a 
implementação de modelo de apoio alimentar, mediante disponibilização de serviço com base no Programa Operacional de 
Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC). A Cantina Social é vista numa ótica de complementaridade com o 
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POAPMC e outras medidas, de forma a promover a cobertura das necessidades alimentares pelas medidas que mais se 
adequam às caraterísticas dos beneficiários. 
 
Neste sentido o protocolo no âmbito das Cantinas Sociais, no decorrer de 2018, será substituído de forma gradual  pelo 
novo modelo de apoio alimentar, através da diminuição do número de refeições a fornecer pelas instituições, sem perda do 
necessário apoio aos indivíduos e famílias em situação de carência económica e carência alimentar e que continuem a 
necessitar de apoio alimentar em formatos similares ao das cantinas Sociais, por não reunirem as condições necessárias 
para a confeção das refeições, através da celebração de novos acordos ou de alargamento da resposta social 
refeitório/cantinas sociais. 
 
A Santa Casa da Misericórdia, enquanto instituição com protocolo PEA (Programa de Emergência Alimentar) e enquanto 
entidade mediadora, no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), através da 
sua resposta social Atendimento/Acompanhamento Social, irá dar resposta às necessidades de carência alimentar, das 
famílias sinalizadas, através do fornecimento de refeições já confecionadas ou através da distribuição de géneros 
alimentares e da implementação de ações de acompanhamento promotoras de inclusão social. 
 
Espaço Mudança 
Relativamente ao serviço Espaço Mudança pretende-se, para 2018, continuar a cumprir com o seu objetivo geral de 
aumentar os níveis de bem-estar e qualidade de vida das crianças, adolescentes e famílias em situação de risco, 
facultando o acesso gratuito a respostas de carácter psicoterapêutico (terapia individual, terapia familiar, terapia de casal, 
intervenção em rede) e/ou psico-educativo (educação parental). 
 
 
UNIDADE CUIDADOS CONTINUADOS- UCCI 
As atividades desenvolvidas por esta Unidade visam garantir o bem-estar, o conforto, a qualidade de vida e a segurança 
dos nossos utentes, bem como contribuir para a prevenção, estabilização ou o retardamento do seu processo de 
dependência, criando condições que permitam preservar a sociabilidade e, ainda incentivar a relação familiar. Desta forma, 
apresentamos, os seguintes objetivos para o ano de 2018, dando assim seguimento ao trabalho que se tem vindo a 
desenvolver: 
1. Prestar cuidados de saúde e de apoio social tendo como base o cumprimento das normas/legislação da Rede Nacional 

de Cuidados Continuados e manter todos os procedimentos daí inerentes. 
a. Cumprir os requisitos propostos pelas entidades externas nomeadamente Equipa de Coordenação Local e Equipa 

de Coordenação Regional; 
b. Manter o processo individual dos utentes atualizado, através dos registos previstos na plataforma da rede. 

2. Garantir a sustentabilidade da UCCI  
a. Dar continuidade ao acordo celebrado com a União das Misericórdias no âmbito do regime de exceção atribuído 

pelo INFARMED para aquisição de medicamentos, de forma a reduzir os custos com a medicação; 
b. Garantir uma taxa de ocupação média de 90%. 

3. Valorizar o papel das famílias no processo de reabilitação: 
a. Promover a participação dos utentes/ cuidadores nos PII, envolvendo-os no processo de recuperação / 

reabilitação; 
b. Promover uma comunicação mais eficaz com a família/ cuidadores;  
c. Realizar convívios entre os utentes, familiares e colaboradores de forma a aproximar e valorizar o papel das 

famílias; 
d. Aferir o grau de satisfação dos clientes externos referente aos serviços prestados. 

4. Promover a prevenção, estabilização ou o retardamento do seu processo de dependência: 
a. Dinamizar os diferentes ateliers; 
b. Assegurar a continuidade dos cuidados de higiene e conforto; 
c. Cumprir as diferentes atividades socioculturais previstas no Plano de Ação Setorial; 
d. Criar espaços de reflexão em grupo, proporcionar momentos de partilha, coesão e entreajuda entre os utentes/ 

cuidadores; 
e. Dinamizar 6 sessões de cinema, onde os utentes possam reviver emoções através da visualização de filmes; 
f. Continuar a promover uma cultura de humanização na prestação dos cuidados. 
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PESSOAS (RECURSOS HUMANOS, ASSOCIADOS, CUIDADORES  E VOLUNTÁRIOS) 
A. Formação e desenvolvimento 
É objetivo da Santa Casa: 
1. Aumentar as qualificações profissionais e aperfeiçoar as práticas de intervenção dos colaboradores e voluntários:  

a -  Executar as ações de formação para os colaboradores e voluntários previstas nas Medidas de Autoproteção; 
b -  Executar o Plano de Formação Interno que abrange os diferentes setores; 
c -  Apoiar 20% dos colaboradores em ações de formação externas (pagamento formação e/ou custos deslocação); 
d -  Facilitar a participação das colaboradoras do CTI, que não têm o 9º ano, e que vão iniciar o processo de 

qualificação escolar; 
e -  Desenvolver 1 ação formação para cuidadores informais (famílias) no CTI. 

 
B. Sistemas de gestão pessoas 
A Santa Casa tem como objetivos para 2018: 
1. Definir os perfis profissionais da organização – uniformizar práticas profissionais; 
2. Identificar e definir as competências e grau de exigência das mesmas em todas as funções; 
3. Redefinir o sistema de Avaliação de Desempenho com base no modelo de gestão por competências; 
4. Realizar 3 convívios anuais com os colaboradores; 
5. Implementar as medidas sugeridas no Relatório de Riscos Psicossociais; 
6. Realizar reuniões periódicas por setor com os colaboradores e a Direção Técnica e/ou os Corpos Sociais. 
 
C. Associados  
São objetivos da Santa Casa: 
1. Aumentar o número de irmãos ativos  

a. Definir pacote de regalias através de protocolos com diferentes entidades; 
b. Divulgar a Santa Casa, sua Missão e atividades. 

2. Aumentar o número de irmãos que participam nas atividades realizadas pela organização, incluindo Assembleias 
Gerais. 

 
D. Voluntários  
Em 2018, pretendemos continuar a integrar os voluntários, que decidem apoiar-nos através da disponibilização de algumas 
horas do seu tempo livre, que poderão colaborar com a Instituição em diferentes Projetos e atividades de forma mais 
frequente ou apenas pontual, consoante a sua disponibilidade. Assim são objetivos da Santa Casa: 
1. Integrar todos os voluntários nos diferentes Projetos e atividades da instituição consoante a sua disponibilidade. 
2. Aumentar o número de voluntários. 
3. Aumentar o volume da doação de tempo. 
4. Realizar 1 reunião semestral com os voluntários para avaliação, planeamento e esclarecimentos. 
 
 
RECURSOS (FINANCEIROS, FÍSICOS, MATERIAIS E TECNOLÓGICOS) 
A. Recursos Financeiros 
Neste ponto é prioritário para a organização: 
1. Garantir a sustentabilidade da Santa Casa: 

a -  Manter ou aumentar as receitas provenientes dos serviços prestados em áreas não tradicionais (realização de 
transportes e do fornecimento de refeições), rentabilizando os recursos existentes e garantido um serviço de 
qualidade; 

b -  Adquirir os produtos e serviços fundamentais ao funcionamento da instituição com a melhor relação preço / 
qualidade evitando custos acrescidos; 

c -  Uniformizar e rentabilizar os produtos/ serviços de limpeza a todos os setores da instituição; 
d -  Reduzir o consumo de água, de produtos de limpeza, de lavandaria, no consumo de eletricidade e dos 

consumíveis; 
e -  Consolidar comportamentos de utilização responsável dos equipamentos, para assim promover a boa utilização 

dos mesmos e reduzir o número de avarias e os custos associados à reparação dos mesmos; 
f -  Implementar os planos de higiene nas diversas respostas sociais da Santa Casa, de forma a garantir a qualidade 

e controlo de procedimentos de limpeza, conselhos de segurança e desinfeção; 

http://www.misericordiaob.pt/
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g -  Planear as culturas na quinta da Lavandeira para dar resposta eficaz às necessidades internas; 
h -  Reduzir as dívidas de utentes/clientes; 
i -  Aumentar o volume de receitas provenientes de donativos: 

a. Apadrinhamento de projetos por empresas. 
2. Continuar a monitorar a execução do orçamento. 
3. Reduzir o desperdício alimentar através da compra, por parte dos colaboradores / pais quer das refeições já 

confecionadas como de produtos hortícolas produzidos na quinta da Lavandeira. 
 

B. Recursos Físicos 
A este nível são objetivos da organização: 
1. Finalizar, no Lado A os trabalhos decorrentes da aprovação do Projeto de Segurança Contra Incêndios. 
2. Realizar as obras de requalificação do Lar lado B. 
3. Realizar obras de beneficiação no CIJ: 

a. Calafetar as janelas e portas de todas as salas. 
4. Continuar a pintar as paredes exteriores da organização. 
5. Melhorar os espaços e equipamentos exteriores: 

a. Criação de espaços de sombra no parque da areia e polidesportivo; 
b. Vedação da instituição, contribuindo para o aumento da segurança da mesma; 
c. Realizar trabalhos de beneficiação da floresta a Sul da Santa Casa; 
d. Aquisição de equipamentos para a valorização dos espaços exteriores (por ex. o polidesportivo). 

6. Requalificação de espaços: 
a. Multiusos; 
b. Espaço da antiga floresta encantada. 

 
C. Recursos Materiais 
A este nível são objetivos da organização: 
1. Equipar e adequar sistematicamente os espaços tendo em conta as reais necessidades dos utentes e as suas 

alterações ao nível de autonomia. 
2. Manter as salas do Centro da Infância e Juventude equipadas com materiais lúdico-pedagógicos atrativos e 

adequados. 
3. Adquirir 1 viatura de 9 lugares adaptada para transporte de cadeira de rodas, com plataforma. 
 
D. Recursos Tecnológicos 
Tendo em conta as necessidades detetadas no decorrer de 2018 são objetivos da organização: 
1. Adquirir 3 computadores até fim do segundo trimestre. 
2. Adquirir 3 monitores até ao fim do primeiro trimestre. 
 
 
PARCERIAS E COMUNIDADE 
A. Parcerias com organizações públicas 
Relativamente a este item a santa Casa definiu como objetivos: 
1. Manter ou aumentar o número de protocolos com parceiros da área da educação: 

a. Acolhimento estágios, de visitas de estudo, de formação em contexto de trabalho, de colaboração em projetos e 
de colaboração institucional. 

2. Manter a colaboração e os protocolos de parceria existentes com diferentes entidades. 
3. Realizar novos protocolos de parceria, dentro do âmbito das nossas competências, com diferentes entidades do meio 

envolvente. 
4. Continuar as interações com os vários parceiros socioeducativos. 
5. Continuar a efetuar um trabalho articulado e concertado com a Direção Geral de Reinserção Social – Delegação 

Regional do Centro – Equipa do Baixo Vouga, no acolhimento de medidas de trabalho a favor da comunidade. 
6. Diversificar as respostas no âmbito do apoio à população desfavorecida: 

a -  Potencializar as medidas do Mercado Social de Emprego e de promoção do emprego, tuteladas pelo IEFP, 
b -  Executar programas de ocupação temporária dos beneficiários de RSI. 
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B. Parcerias com organizações privadas e privadas sem fins lucrativos 
No que diz respeito a este ponto a organização definiu como objetivos: 
1. Aumentar as parcerias informais e formais com diferentes organizações sem fins lucrativos. 
2. Participar nas atividades de Instituições / Associações parceiras. 
3. Desenvolver acordos de parceria/protocolos com hipermercados com vista à recuperação de comida, em boas 

condições para alimentar pessoas necessitadas, que normalmente é desperdiçada nas grandes superfícies comerciais. 
 
C. Comunidade 
1. Realizar o II ciclo de conferências/palestras aberto à comunidade. 
2. Divulgar as atividades junto dos familiares, Pais e Encarregados de Educação e dos meios de comunicação social. 
3. Apresentar em modo contínuo fotografias do trabalho desenvolvido no CIJ. 
4. Manter atualizada a página da organização com noticias e com atividades desenvolvidas. 
5. Dar mais visibilidade do trabalho realizado pela Acão Social e conseguir mais recursos para apoiar um número 

crescente de situações de emergência. 
6. Divulgar o projeto “A Migalha” de forma a potenciar o aumento da rede de benfeitores tendo em conta a necessidade 

de aumentar o n.º de beneficiários.  
 
 

NOVAS INICIATIVAS E MELHORIA DE PROCESSOS 
A. Novas iniciativas 
A este nível a organização pretende: 
1. Elaborar projetos e submeter candidaturas a entidades publicas ou privadas bem como aos diferentes programas 

operacionais, com objetivo de criar novos serviços de apoio na área da saúde mental. 
 

B. Melhoria de processos 
Relativamente à melhoria de processos, numa perspetiva de melhoria continua, são objetivos da Santa Casa: 
1. Analisar, avaliar o desempenho dos processos e implementar ações de melhoria aos processos internos da 

organização tornando-os mais ágeis e eficientes. 
2. Aperfeiçoar as práticas de intervenção dos profissionais em todos os setores. 

 
O Plano de Ação proposto neste documento reflete as prioridades de atuação definidas pela Santa Casa, a sua 
concretização depende também da colaboração e a solidariedade de todos aqueles que com ela interagem direta ou 
indiretamente. 
 
Oliveira do Bairro,  
A Mesa Administrativa 
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Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro

Prestação de serviços 1 503 786,80
Mensalidades 720 000,00
Faturação UCC 615 141,80
Quotizações irmãos 11 000,00
Outros serviços prestados 157 645,00

Subsídios 1 027 909,16
ISS, IP 938 909,16
Outros 89 000,00

Outros rendimentos e ganhos 210 348,32
Rendimentos suplementares (recuperação de gastos) 69 800,00
Rendas e ganhos em investimentos não financeiros 25 520,32
Imputação subsídios ao Investimento 91 028,00
Donativos 20 500,00
Outros 3 500,00

Total Rendimentos 2 742 044,28

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 355 900,00
Géneros alimentares 239 000,00
Material clínico 22 000,00
Material incontinência 32 000,00
Outros (limpeza, higiene e outros) 62 900,00

Fornecimentos e serviços externos 435 000,00
Trabalhos especializados 150 000,00
Conservação e reparação 47 000,00
Material de consumo 10 000,00
Encargos c/ saúde utentes 40 000,00
Eletricidade 80 000,00
Combustíveis 43 100,00
Água e tratamento de resíduos sólidos 22 200,00
Seguros 15 500,00
Comunicações 6 200,00
Outros 21 000,00

Gastos com pessoal 1 677 319,00
Remunerações 1 350 730,00
Encargos c/ segurança social 301 139,00
Encargos c/ seguro acidentes trabalho 17 000,00
Outros gastos 8 450,00

Outros gastos e perdas 18 500,00
Quotizações 3 500,00
Prestações pecuniárias de cooperação familiar 15 000,00

Total Gastos 2 486 719,00

Resultado previsional antes de depreciações 255 325,28

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 255 000,00

Resultado líquido previsional 325,28

A Mesa Administrativa CC nº 11802

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAL

Ano 2018

RENDIMENTOS

GASTOS
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Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro

Descrição Valor
Aquisição de 1 viatura adaptada       40 000,00 € 

Obras de requalificação ERPI - Lado B     300 000,00 € 

Aquisição de câmaras frigoríficas       20 000,00 € 

Aquisição de computadores         1 500,00 € 

Total Investimento Previsional 361 500,00 €   

A Mesa Administrativa,
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MAPA INVESTIMENTO PREVISIONAL

Ano 2018


