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CONVOCATÓRIA
CONVOCATÓRIA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do disposto na alínea b) do nº 2 do Artigo 22º do Compromisso da Santa Casa da
Misericórdia das Alcáçovas, convoco os Irmãos a reunirem em Assembleia Geral no Salão
Multiusos desta Instituição, sito na Travessa do Hospital nº 9, no próximo dia 29 de Março de
2018 (quinta‐feira), pelas 20,30 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Leitura e votação da Ata da sessão anterior;
2. Apreciar, discutir e aprovar o Relatório de Atividades e Contas do Exercício do ano de
2017 e o parecer do Conselho Fiscal;
3. Outros assuntos de interesse para o bom funcionamento da Instituição.
Conforme o disposto no nº 1 do Artigo 24º do Compromisso, se no dia e hora acima
indicados não estiver presente a maioria dos Irmãos, a Assembleia Geral reunirá meia
hora depois, no mesmo local, com a presença de qualquer número de Irmãos.

OBS: Os documentos referidos no ponto 2, estarão disponíveis para consulta dos Irmãos,
nos serviços administrativos durante a hora de expediente, a partir do dia 26 de Março de
2018, ou solicitados em formato digital através do mail: s.c.m.alcacovas@sapo.pt

Alcáçovas, 06 de março de 2018
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

(João Manuel Fontes Murcho)
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I Plano de Atividades

1. NOTA INTRODUTÓRIA
Nos termos do Compromisso, a Mesa Administrativa submete à Irmandade da Santa Casa da
Misericórdia de Alcáçovas para apreciação, discussão e votação o presente Relatório de atividades e
contas da gerência de 2017, o qual incorpora nos termos da lei e do mesmo compromisso o parecer do
Conselho Fiscal e a certificação legal de contas do Revisor Oficial de Contas.
O Presente relatório pretende descrever e esclarecer de forma sumária a atividade do ano de 2017,
colocando à disposição da Irmandade toda a informação que permita a correta avaliação do
desempenho da Santa Casa, durante este mesmo ano.
Tenta‐se neste documento retratar aquilo que foi a intensa atividade desta instituição.
Durante este ano nortearam‐nos duas grandes preocupações: por um lado manter e tentar sempre
melhorar os já de muito boa qualidade, serviços prestados aos nossos utentes/clientes nas mais
diversas respostas sociais que esta Santa Casa disponibiliza á comunidade; por outro lado, e sabendo
que a instituição tem registado um deficit que podemos considerar estrutural a nível económico,
trabalhar afincadamente para melhorar resultados contabilísticos. E na verdade conseguiu‐se. Embora
os resultados líquidos contabilísticos do ano de 2017 tenham continuado a ser negativos, os mesmos
foram melhores que os obtidos em 2016 em (8’484,97€). Para isso muito contribui o controlo apertado
de custos e a renegociação com os fornecedores, dos contratos de fornecimento, tendo‐se verificado
alterações de fornecedores. Isto apesar de se ter registado um forte aumento de custos com recursos
humanos, custo este consideramos mais um investimento, pois contribui muito para a já mencionada
melhoria dos serviços prestados. Pelo trabalho que temos vindo a realizar, estamos convencidos que o
ano de 2018 será ainda melhor.
Também neste ano de 2017 verificaram‐se alterações na estrutura orgânica, tendo sido criado o lugar
de diretor‐delegado.
Nos órgãos sociais também se verificaram alterações na sua composição, uma vez que o provedor eleito
e a secretária, ambos por motivos pessoais pediram para deixar os cargos que ocupavam. De acordo
com o previsto no compromisso desta Santa Casa da Misericórdia, o senhor provedor foi substituído
pelo senhor vice‐provedor e passaram a mesários efetivos, os então suplentes, Palmira da Visitação
Cartaxo Candeias Mareco e Maria Gertrudes Cardoso Água‐Morna Braga de Carvalho.
A atividade desenvolvida encontra‐se adiante discriminada e é nossa opinião que a mesma foi
corretamente executada.
A MESA ADMINISTRATIVA
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2. IRMANDADE DA SANTA CASA
DA MISERICÓRDIA DE
ALCÁÇOVAS
Tal como consta no seu Compromisso, a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, com
sede em Rua Dr. Aleixo de Abreu, n.º49, em Alcáçovas, foi instituída no ano de 1551 e é uma associação
de fiéis, com personalidade jurídica canónica, cujo fim é a prática das Catorze Obras de Misericórdia,
tanto corporais como espirituais, visando o serviço e apoio com solidariedade a todos os que precisam,
bem como a realização de atos de culto católico, de harmonia com o seu espírito tradicional, informado
pelos princípios do humanismo e da doutrina e moral cristãs.
Em conformidade com a sua ereção canónica, a Santa Casa da Misericórdia encontra‐se sujeita ao
regime especial decorrente do Compromisso celebrado entre a União das Misericórdias Portuguesas e
a Conferência Episcopal Portuguesa, assinado em 2 de maio de 2011 ou de documento bilateral que o
substitua, o qual consubstancia o Decreto‐Geral Interpretativo da Conferência Episcopal Portuguesa,
da mesma data.
A Santa Casa da Misericórdia tem, também, reconhecida a sua personalidade jurídica civil, com estatuto
de Instituição Particular de Solidariedade Social, pelo que é considerada uma entidade da economia
social, nos termos da respetiva Lei de Bases, e natureza de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública.
Para concretização do seu fim, a Misericórdia desenvolve atividades de intervenção social,
designadamente:
a)

Apoio à infância e juventude;

b) Apoio às pessoas idosas;
c)

Apoio à família e comunidade em geral;

d) Salvaguarda e defesa do património cultural e artístico, material e imaterial, religioso e não
religioso;
e) Atividades enquadráveis na Economia Social, em íntima colaboração com os parceiros
institucionais;
f)

Atividade agrícola.
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3. ORGANOGRAMA
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4. ATIVIDADES
4.1. Síntese da ação
Áreas Funcionais/Processos

Coordenação geral

Representação institucional









Direção Técnica
Respostas sociais – Pessoas idosas
Respostas sociais – Infância e
Juventude









Saúde




Animação
Armazéns, cozinha e lavandaria
Transportes, maquinarias e
equipamentos
Serviços administrativos e
contabilidade
Horta da Irmandade
Serviço Religioso
Voluntariado







Revisão aos regulamentos internos das respostas sociais
Aplicação do CCT 2016






Potenciação da capacidade de produção
Abertura de um furo artesiano
Manutenção/Reparação da estufa
Houve um aumento geral da atividade, em quantidade e em
participação dos utentes e comunidade
O voluntariado participou ativamente em todas as atividades
desenvolvidas na Instituição
Aquisição de central telefónica



Comunicação e imagem



Manutenção e obras




Património



Gestão Financeira
Recursos humanos

Ações
Redefinido Organograma funcional da instituição
Constituição do cargo Diretor Delegado
Redistribuição dos pelouros entre os vários mesários
Presença nos eventos locais
Interação com as outras Misericórdias da Região – Presenças
Conselho Distrital da UMP
Presença no Congresso Nacional da UMP
Constituição de 3 Direções Técnicas para as respostas sociais:
Creche e CATL, ERPI, SAD E CD.
Revisão de horários da resposta social ERPI
Melhoria nos cuidados diários e de saúde
Aquisição de material para Ajudas Técnica
Organizar atividades no sentido de promover o
desenvolvimento global harmonioso de cada criança,
prestando‐lhe apoio de qualidade, que potencie as suas
capacidades.
Mudança do médico prestador de serviços
Redefinição da coordenação da área, contratação em
contrato s/ termo de uma enfermeira
Alteração de procedimentos
Afetação de um profissional à preparação terapêutica
Desenvolvimento atividades que estimulem e visem o bem‐
estar dos nossos utentes
Alimentação saudável
Otimização de recursos
Realizada a manutenção regular e os investimentos advindos
do desgaste dos equipamentos





Permanente conservação do património
Recuperação de duas salas de creche, salão e conservação
dos outros espaços da Creche
Finalização do projeto de organização do Arquivo SCMA
Continuação de uma estratégia de analise e renegociação das
despesas, visando a sustentabilidade a médio longo prazo
Reforço do quadro de pessoal
Atualização de salários e categorias
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4.2. Serviços prestados
A.

Respostas Sociais para Pessoas Idosas

4.2.1. Estrutura Residencial para Pessoas Idosas
A Estrutura Residencial para Pessoas Idosas da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas destina‐se a
receber utentes idosos (com idade superior a 65 anos) em regime de internamento, tendo como
capacidade máxima o acolhimento de 108 utentes.
Esta resposta social tem como principal objetivo prestar todos os cuidados necessários e essenciais ao
bem‐estar e conforto dos seus dos utentes, tais como alojamento, alimentação, higiene pessoal,
cuidados de imagem e conforto, tratamento de roupa, apoio psicossocial, cuidados de saúde, animação
e fisioterapia.
Em 2017 foram admitidos 25 tentes, dos quais 16 Mulheres e 9 homens.
Ações realizadas em 2017:
a)

Promoveu‐se a implementação de medidas que permitiram elevar a qualidade de vida e
bem‐estar de todos os nossos utentes, tendo em conta os seus gostos e interesses,
nomeadamente, a aquisição de algum material de conforto, e remodelações nos
equipamentos de ar condicionado;

b) Foram redefinidas as Direção Técnica de ERPI, SAD e CD
c)

Realizaram‐se as visitas técnicas da Segurança Social e fez‐se o seu respetivo
acompanhamento;

d) Manteve‐se a atualização da lista de espera dos candidatos;
e) Promoveu‐se a substituição dos colaboradores ausentes por baixa médica e reforçou‐se o
número de Ajudantes de Ação Direta;
f)

Pediram‐se as atualizações dos complementos por dependência para os utentes;

g)

Requereu‐se o valor suplementar por utente com grau de dependência nível II.

O nível de dependência dos utentes da ERPI tem vindo a aumentar, sendo os valores atuais os que se
apresentam no quadro abaixo.
Edifício

Autónomos

Ajuda Parcial

Dependentes

Total

Ano
A
B
C
D

2017
5
3
3
3

2016
5
8
12
6

2017
4
5
10
9

2016
3
4
2
3

2017
24
22
12
8

2016
32
11
11
11

2017
33
30
25
20

2016
40
23
25
20

Total (n.º)

14

31

28

12

66

65

108

108

Total (%)

13%

27,70%

26%

11,11%

61%

60,19%

100%

100%
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A frequência desta resposta social ERPI tem sofrido alterações estruturantes, na medida em que a
esperança de vida dos utentes se tem prolongado, fruto de uma conquista pela melhoria dos
cuidados de saúde e sociais, no entanto o seu nível de dependência tem aumentado e tornado cada
vez complexo.
A inscrição e institucionalização da pessoa é feita cada vez mais tardiamente, sucedendo apenas
quando a família ou o próprio já não têm capacidade para responder às suas necessidades e
segurança. Aquando da admissão, os utentes já apresentam um grau de dependência elevado e,
frequentemente, um nível de cuidados de saúde complexo e dispendioso.
Pelo cenário evolutivo exposto acima, em 2017, já se reforçou o quadro de pessoal na categoria
Ajudantes de Ação Direta, prevê‐se que a médio longo prazo continue a ser necessário afetar mais
colaboradores, no sentido, de assegurar a qualidade e eficácia da prestação de cuidados
preconizados para esta resposta social.

4.2.2. Centro de dia
O Centro de Dia é uma resposta social da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas com capacidade para
14 utentes, que funciona durante o dia, entre as 08h e as 20h e que presta um conjunto de serviços
que visam contribuir para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar. O Centro de Dia funciona
nos espaços comuns da resposta social ERPI e presta o serviço de alimentação, os cuidados de higiene
e conforto, o tratamento de roupa, os cuidados básicos de saúde, incluindo fisioterapia, as atividades
de animação, convívio e apoio psicossocial.
Durante o ano de 2017, foi admitido 1 novo utente, mantendo‐se o total em 3.
Ações realizadas em 2017:
a)

Desenvolveu‐se um trabalho personalizado de apoio ao Utente, de forma a proporcionar o seu
bem‐estar e a responder às necessidades especificas de cada família;

b) Os utentes desta resposta social foram integrados em todas as atividades desenvolvidas na
ERPI;
c)

Assegurou‐se o transporte dos utentes entre o domicilio e a instituição.

Continua‐se a verificar que esta resposta social é cada vez menos procurada, apesar da melhoria da
oferta do serviço prestado, evidência corroborada e consequencial das alterações evolutivas da
resposta social ERPI.
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4.2.3. Serviço de apoio domiciliário
O Serviço de Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas é uma resposta social que
consiste na prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio, a pessoas com idade
igual ou superior a 65 anos, e com capacidade para 35 utentes. Esta resposta social procura satisfazer
as necessidades básicas essenciais de vida e bem‐estar dos utentes, melhorar a qualidade de vida dos
mesmos e contribuir para retardar a sua institucionalização.
O serviço de apoio domiciliário abrange os serviços de alimentação, higiene pessoal, tratamento de
roupas, limpeza habitacional. Através destes serviços procuramos manter os utentes no seu contexto
familiar, domiciliário e comunitário e contribuir para a prevenção de situações de dependência e
retardamento de eventual institucionalização.
Durante o ano de 2017 foram admitidos 9 utentes, 6 mulheres e 3 homens.
Ações realizadas em 2017:
a)

Redefinição da Direção Técnica desta resposta social;

b) Continua auscultação às necessidades sentidas pelos utentes e familiares, de modo a poder
prevenir e responder‐lhes o melhor possível;
c)

Continuou‐se a prestar serviços complementares aos utentes como, por exemplo, levar o
utente ao cabeleireiro, à farmácia, ao centro de saúde, etc.;

d) O serviço tem respondido às necessidades individuais dos utentes de forma a promover a
autonomia dos mesmos, mantendo‐os no seu contexto domiciliário e prevenindo as situações
de dependência.

No ano de 2017 verificou‐se o aumento da procura desta resposta social.
A institucionalização da pessoa idosa, em geral, faz‐se cada vez mais tarde e com elevado grau de
dependência, sendo a oferta dos serviços ao domicílio uma forte alternativa à diversificação e
eficiência dos cuidados muito atrativa e uma alternativa à resposta social ERPI.
Nesta resposta social é importante que o serviço continue a responder às necessidades individuais
dos utentes de forma a promover a autonomia dos mesmos, mantendo‐os no seu contexto familiar,
domiciliário e comunitário e prevenindo as situações de dependência.
O serviço continuará a procurar ser eficiente e eficaz para, efetivamente, contribuir para retardar
e/ou evitar a institucionalização da pessoa.
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B.

Respostas de Intervenção

4.2.4. Cantina Social

A Cantina Social insere‐se na Rede Solidária das Cantinas Sociais e constitui‐se como uma resposta de
intervenção no âmbito do Programa de Emergência Alimentar, que tem como objetivo suprir as
necessidades alimentares dos indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconómica,
através da disponibilização de refeições.
Esta resposta de intervenção é um meio de garantir às pessoas e/ou famílias acesso às refeições,
independentemente do seu consumo ser efetuado no domicilio, ou, excecionalmente, em meio
institucional.
Este programa tem vindo a ser prorrogado por sucessivos prazos de 6 meses.
Foram fornecidas 2378 refeições através desta resposta, 1701 almoços e 677 jantares.
Durante o ano de 2017 o número de beneficiários manteve‐se.
Ações realizadas em 2017:
a)

Houve continuidade do Programa de Emergência Alimentar, assegurando‐se o fornecimento
das refeições, e adequando as ementas às reais necessidades dos utentes, em colaboração
com o nutricionista;

b) Participámos nas reuniões do Grupo de Intervenção Social integrado (GISI), onde foram
sinalizadas algumas famílias desta freguesia que apresentavam dificuldades ao nível alimentar,
às quais demos resposta;
c)

No primeiro trimestre de 2017 houve revisão do acordo de cooperação entre o Instituto de
Segurança Social e a SCMA, passando a 3 refeições diárias para cada utente.

Caso continuem a existir este tipo de programas, considera‐se importante assegurar o fornecimento
das refeições às famílias mais carenciadas, de forma a suprimir as suas necessidades.
É estratégico, para a SCMA, continuar a desenvolver um trabalho em rede com outras instituições da
freguesia de Alcáçovas.
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C.

Infância e Juventude

4.2.5. Creche / CATL / Oficina das Artes
A resposta social de Creche visa o acolhimento de crianças dos 4 meses até aos 36 meses de idade, com
capacidade para 33 crianças.
A creche presta os serviços de alimentação, saúde, higiene e repouso e desenvolve atividades na área
da expressão verbal, plástica, musical, motora, dramática e outras atividades, como passeios, gincanas,
etc.
Ações realizadas em 2017:
Calendário

Janeiro

Fevereiro

Março

Atividades realizadas
● O Monstrinho das Cores e Caixinha das Cores
Neste projeto, as crianças elaboraram pinturas coletivas sobre as cores,
identificaram cores nos balões, nos brinquedos da sala, formaram conjuntos com
blocos lógicos e com os brinquedos trazidos de casa.
Foram exploradas várias histórias alusivas às cores, com diferentes técnicas com
a colaboração de uma educadora estagiária.
Tratou‐se de um projeto que pretendia levou as crianças a assimilar as diferentes
cores e distingui‐las e, simultaneamente, a valorizar o trabalho desenvolvido pela
educadora estagiária.
● Nós e a Matemá ca
Neste projeto identificaram os algarismos, formaram conjuntos com brinquedos
segundo o algarismo 1, 2 e 3, enumeraram personagens e adereços da história,
realizaram também jogos de dominó e loto.
Encheram e vazaram recipientes de diferentes tamanhos e com diferentes
materiais.
Exploraram o conceito em cima/em baixo, muito/pouco, grande/pequeno,
dentro/fora através de jogos realizados com os brinquedos da sala.
Utilizaram os blocos lógicos para formar conjuntos segundo as formas.
Desenvolveu‐se o raciocínio lógico‐matemático, adquiriram conceitos espácio‐
temporais e noções de tamanho.
● Circo Centrini
No período do Carnaval, as crianças fantasiadas com diferentes adereços
vivenciaram o esta época festiva desfilando pelas salas e cantando músicas
carnavalescas.
Na sala elaboraram chapéus, laços e gravatas de palhaços com a técnica da
pintura e posteriormente, fantasiados com estes adereços assistiram ao desfile
carnavalesco da EBIA, no Jardim Público.
No dia 28 de fevereiro participámos no Corso Carnavalesco de Alcáçovas com um
carro alegórico alusivo ao circo, intitulado “Circo Centrini”. Tal como no circo, não
faltaram as diferentes personagens (pais, mães, professores, educadores,
funcionárias, crianças): apresentador, domador de leões, malabaristas, bailarinas
acrobatas, vendedores de pipocas, palhaços vários, mágicos, simulando sempre
pequenas cenas da vida de um grande circo, como por exemplo, distribuição de
folhetos publicitando o circo, distribuição de pipocas, dança de grupo,
palhaçadas e ilusionismo.
Foi um circo brilhante que arrecadou o 1º lugar no Corso Carnavalesco.
Foi um projeto que envolveu toda a comunidade educativa: encarregados de
educação, crianças, professores e funcionários.
Este projeto divulgou para o exterior, o trabalho realizado na instituição.
Aproximou a instituição da comunidade. Valorizou as tradições carnavalescas

Intervenient
es

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores
‐ Pais

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores
‐ Familiares
‐ Comunidade
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existentes na nossa comunidade. Gerou momentos de boa disposição e boas
energias entre todos.

“Um copo com água, uma escova e pasta”
Neste projeto dialogamos e observámos imagens alusivas à higiene diária.
Ouvimos histórias e aprendemos canções sobre o tema.
Para enriquecer esta temática, recebemos na sala a visita dos enfermeiros da
SCMA que abordaram o tema: “A importância de levar os dentes” através de
dialogo e visualização de vídeos.
Com este projeto surgiu a necessidade de alargar estas competências a outros
domínios, na área do desenvolvimento pessoal, por isso elaborou se um painel,
no qual se registou as competências adquiridas, e as que se adquiriram
posteriormente, nomeadamente o deixar a fralda, deixar a chupeta, saber comer
em ajuda, entre outros.

“Um dia especial com o meu papá”
Neste grande projeto, foi também grande o envolvimento de todos. Durante uma
semana, pais e filhos partilharam saberes e experiencias, sorrisos e muitos
afetos.
Com o Pai David conhecemos a sua cadela de estimação a “Nina”, cadela meiga,
afável, que parecia sorrir. Falámos sobre a sua alimentação, brincadeiras e
brinquedos preferidos, cuidados de higiene e acompanhamento de veterinário.
Com o Pai Ângelo Seco, conhecemos o “Texas”, um cavalo, com o qual dá grandes
passeios. Aprendemos que para andar de cavalo é preciso cuidados especiais,
ter cela confortável e capacete sempre posto.
Com o Pai Zé Manel, conhecemos um dos seus hobbies preferidos: andar de
bicicleta. Observaram na cuidadosamente: cronometro, pedais especiais etc. e
aprenderam como é importante para a nossa saúde fazer desporto.
No dia 22, com a visita do Pai Francisco Mira observámos e exploráramos
material necessário para a atividade da pesca.
Com a visita do Pai Mário conhecemos um animal de estimação: a Minnie”.
Aprenderam que tem de ser cuidadosos com a sua alimentação e higiene.
Com o Pai Nuno Paulos aprendemos a fazer coberturas divertidas nas
bolachinhas deliciosas.
Com o Pai Bruno Borges cantamos e tocamos canções alusivas ao dia do Pai.
Elaborarmos a prenda e o postal. E ainda registamos fotograficamente grandes
momentos de afetos e ternura no Pódio: “Super Pai”.
Com este projeto fortalecemos a relação Pai‐filho. Aproximámos as famílias da
creche à Instituição. Todos os intervenientes enriqueceram pessoal e
socialmente.

“Nós e a Ciência”
Neste projeto realizam diferentes experiencias:” Balões coloridos”, ”O Arco‐íris”,
a “Chuva”, “Maizena Mágica” Com estas diferentes experiencias pretendeu‐se
fomentar a curiosidade, estimular o pensamento crítico e a fazer descobertas por
si próprias. Devido ao interesse, à curiosidade manifestada nesta atividade,
voltou se a realizar mais experiencias.
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Abril


Férias da Páscoa
Neste programa de férias da Páscoa realizaram‐se diferentes atividades
desportivas: duas manhãs aquáticas na piscina municipal com o grupo do catl e
oficina das artes; passeio de bicicletas e gincana de triciclos e bicicletas em
diferentes espaços e percursos; futebol no SCA; jogos de ping‐pong na SUA.
Realizaram‐se também diferentes atividades culturais: visitas a monumentos
históricos da vila (Paço dos Henriques); percursos históricos.
Realizámos também atividades recreativas: caça ao ovo; piquenique; almoço
convívio; caminhadas; ida ao cinema Fórum Montijo (“A Bela e o Monstro”).
Realizámos atividades pedagógicas: bebé‐ovo (implicou a sua caracterização,
criação da história, identificação do ovo, cuidados a ter com ele, criaram‐se
relações de afeto e atribuíram‐se responsabilidades parentais)
Com as diferentes atividades desportivas proporcionou‐se momentos
fundamentais para o seu bem‐estar físico e emocional.
Com as atividades culturais promoveu‐se o enriquecimento cultural do grupo e
melhor conhecimento do meio envolvente.
Com as atividades recreativas promoveu‐se a sociabilidade entre as crianças das
diferentes faixas etárias, um contacto mais próximo da natureza e conhecer
outra realidade diferente do meio em que vivem.
Com as atividades pedagógicas transmitimos o significado e importância do
símbolo da vida (ovo) e valorizámos as tradições da Páscoa.
Foi um programa bastante abrangente, diversificado, estimulante, relaxante para
todos os envolvidos e financeiramente viável.

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores
‐ Familiares
‐ Comunidade


“Eu e a família”
Neste projeto dialogaram sobre as nossas famílias, quem são como se chamam,
quantos elementos tem, onde vivem, o que gostam de fazer. Visitaram a
exposição itinerante “Crianças do Mundo com direitos” na Associação Terra Mãe,
e realizaram outras atividades lúdico‐pedagógicas, tais como completar uma
árvore genealógica. Com este projeto pretendeu‐se conhecer a diversidade das
famílias e fortalecer a relação familiar.

“Celebração do Dia Mundial da Arvore”
Neste projeto dialogamos sobre os diferentes tipos d e arvores, a sua
constituição, a sua utilidade. Ilustramos mensagens de amizade por todas as
árvores que existem colocamo‐las na árvore do nosso jardim.
Com este projeto sensibilizamos as crianças para a importância de todas as
árvores.

Maio

Junho


“Caturras, tartarugas, Porquinhos‐da‐índia e outros amigos”
Nesta semana recebemos a visita de animais domésticos; cão tartarugas,
caturras e porquinhos‐da‐índia. Observaram nos e identificaram as suas
características, tipo de alimentação, cuidados de higiene, visitas ao
veterinário e local onde vivem.
Aprenderam como os animais são importantes, como são afetuosos, como são
diferentes a nível das características físicas, tipos de alimentação e habitat.
Podem ser grandes amigos mas requerem muitos cuidados.

“Ser criança é bom”
Neste projeto realizaram durante a semana diferentes atividades
pedagógicas, “Caça ao rebuçado”, “Bolas de sabão”, “Pinturas Faciais “e outras.
No dia 1 de Junho, foram a Viana do Alentejo assistir ao espetáculo “O planeta
Limpo” de Filipe Pinto. No período da tarde realizaram com pintura um moral
no pátio exterior. Promoveu‐se a sensibilidade entre as nossas crianças e as
crianças de outras Instituições e proporcionou‐se momentos de alegria.

“Visita ao Jardim Zoológico”
Antes de realizarmos a visita, observamos fotos de animais selvagens,
dialogamos sobre as suas características físicas, alimentação e habitat.
Dramatizamos as cções, as posturas e as vozes dos animais. E construímos um

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores
‐ Pais
‐ Comunidade
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fantoche alusivo ao seu animal preferido com a ajuda dos seus familiares. A
visita foi agradável, na medida em que todos juntos, educadores, pais e
crianças tiveram oportunidade de conviver, de se divertir e aprender sobre a
vida selvagem. A presença de todos num ambiente de laser e de descontração
aproximou todos os elementos da comunidade educativa.

Julho


Participação na Semana Cultural
“Os Livros são importantes porque…” em grande grupo dialogamos sobre o
tema. Ouvimos leituras diversificadas: adivinhas, anedotas e lengalengas.
Elaboraram rimas.
Durante a feira do Livro realizamos atividades diversas e abrangentes que
envolveram todas as crianças creche, catl famílias e professores.
Fizemos a abertura da semana cultural com o Coro Infantil da SCMA
constituído pelas crianças da creche, do catl, e vários encarregados de
educação, acompanhados pelo Prof. Valter e Professores da Instituição.
Assistimos ao teatro “O ratinho valentão”, tratou‐se de uma história de
animação com bonecos ÓÓKaKi, pelo grupo ÓÓKAKI.
Realizamos uma acção de sensibilização, sobre “Calor e Saúde”, organizado
pela UCC de Viana do Alentejo, no qual tinham que identificar o que faz falta
para ir a praia sem riscos para a saúde.
Realizamos em conjunto com a Associação Terras Dentro, um momento de
leitura com os pais da creche no Jardim Publico, “Os Pais gostam de contar
histórias”.
Envolveu todos os elementos da comunidade educativa e sensibilizou para a
importância da leitura.

Férias de verão
Neste projeto, realizámos atividades diversificadas, utilizando os recursos
disponíveis da instituição e da comunidade.
O espírito de camaradagem e colaboração em equipa demonstrado pelas
crianças mais crescidas, face aos mais novos e vice‐versa foi um aspeto
positivo durante este período.
Também o empenho e a animação demonstrados por atividades novas, tal
como o Masterchef e por outras já conhecidas, como a piscina foi um aspeto
muito positivo durante as férias.
Jogo de Futebol e Grupo: realizámos jogos de futebol no campo do sca. Todas
as crianças envolvidas participaram ativamente na atividade, uns jogaram
futebol, devidamente equipados, outros realizaram jogos de grupo.
Paintwater: esta atividade foi realizada no espaço exterior da instituição.
Todas as crianças trouxeram os materiais solicitados e experimentaram a
atividade.
Passeio de bicicleta: os mais velhos realizaram o passeio de bicicleta pela vila
de Alcáçovas (circuitos rurais) e os mais novos utilizaram as bicicletas no
espaço exterior da instituição.
Pesca na barragem: foi realizada numa barragem de Alcáçovas. Apesar de
poucos levarem cana e saberem pescar, todas as crianças puderam
experimentar “a pesca”.
Caminhada: realizou‐se uma caminhada até ao Bairro dos Barrancões, todas
as crianças realizaram a atividade, havendo entre todos espírito de
entreajuda.
Piscina: realizou‐se esta atividade na Piscina Municipal de Alcáçovas, todos
participaram, respeitando as regras de utilização da piscina e levando todo o
equipamento necessário.
Atelier Pintura Criativa: esta atividade realizou na instituição, participaram
apenas algumas crianças, nem todas demonstraram interesse nesta atividade.
Masterchef Júnior: esta atividade realizou‐se durante uma semana, com
várias etapas e pontuação para cada uma delas. Houve a participação de todas
as crianças. Formaram as equipas sozinhos incluindo em cada equipa um
elemento mais novo, obrigatoriamente, e prepararam as receitas, as técnicas
e decorações com muito entusiasmo.

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores
‐ Direção
‐ Câmara
Municipal

Relatório de Atividades e Contas do Exercício – 2017
Página 16 de 58

Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas

Agosto

Setembro

Outubro

Ateliers de reciclagem e construção: Nestes ateliers houve uma maior
participação das crianças, estavam mais motivados para tal, talvez o tema
também fosse mais apelativo.
Ida à Praia Soltróia: Foram cumpridos todas as normas na ida à praia, todos
se divertiram e houve também colaboração e ajuda entre todos, dos mais
velhos para os mais novos.
Ateliers de construção: Os ateliers de papagaios e aviões foram, mais uma vez,
procurados por um maior número de crianças. O facto de poderem levar as
construções para casa, também os incentivou.
Piscina: Continuaram a apreciar a piscina, principalmente quando ficaram o
dia todo e puderam almoçar no bar e fazer outras atividades diferentes.
Caminhada: A caminhada também foi apreciada, pois realizou‐se por um
percurso diferente e até um local diferente, mas muito acolhedor.
Batalha de água: esta atividade foi realizada no espaço exterior da instituição
com pistolas de água e foi bastante apreciada por todas as crianças.
>Formaram‐se equipas mistas, de várias idades e com grande espírito de
equipa.
Visita à RTP (gravação do programa “The Voice Portugal”: fomos convidados
pela Associação Terra Mãe para assistirmos à gravação do programa “The
Voice”, da RTP. Foi um dia cansativo, mas empolgante p4elo facto de
podermos estar mais perto de alguns artistas/músicos mais conhecidos
(Áurea, Mickael Carreira, Anselmo Ralph e Marisa).
Acampamento: esta é uma das atividades mais esperada durante as férias do
verão. É vivida com grande entusiasmo, alegria, euforia, mas acima de tudo,
muita amizade.

Período de adaptação
Neste período organizou‐se o ambiente educativo: formação de novos grupos,
organização dos espaços e atividades e jogos de adaptação. Exploração e
conhecimento
Com estas actividades pretendeu‐se fortalecer os laços
afetivos entre as crianças da creche e educadores.

“Alimentação Saudável”
Neste projeto dramatizou‐se a historia do capuchinho vermelho, dando‐se
ênfase as sopas saudáveis. Observaram, manipularam e provaram alimentos
saudáveis. Identificaram o cheiro, a forma a cor e os sabores. Visitaram a horta
da SCMA, identificaram os alimentos existentes e surgiu a ideia do atl
promover um “mercadinho” para escoar os produtos excedentes da Horta.
Sensibilizou‐ se as crianças para a importância de uma alimentação saudável.

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores
‐ Direção
‐ Câmara
Municipal

‐ Crianças
‐ Equipa Pedag
Professor
‐ Direção
‐ CMV

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores


“O Outono chegou…”
Neste projeto recolheram as folhas e outros elementos de Outono no Jardim
Publico. Observaram as folhas e identificaram a forma o tamanho e a cor das
mesmas Procuramos dar a conhecer o meio envolvente.

“A Bruxa Castanha”
Realizou‐se uma atividade intergeracional. Recebemos a visita dos idosos da
SCMA para assistir a dramatização da história tradicional “A Galinha Ruiva”
seguido de um lanche convívio.
Celebramos o dia do Halloween com a dramatização do poema “A Bruxa
Castanha” seguido de trabalhos alusivos ao tema.

Novembro

Dezembro


“Os Cincos Sentidos”
Neste projeto olhamos mo nos ao espelho e identificamos as partes
constituintes do nosso rosto. Realizamos jogos utilizando os diferentes
sentidos. Dramatizamos em conjunto os diferentes sentimentos e emoções. E
no final pesamos e medimo‐nos com a ajuda do Nutricionista da SCMA. Com
este projeto as crianças identificaram as partes constituintes do corpo e
aprenderam a conhece‐lo melhor. Celebramos o Dia Nacional do Pijama, com
jogos e músicas alusivas ao tema. Mais uma vez, vivenciamos o espírito de
amizade e de solidariedade.

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
‐ Professores


Festa de Natal:
Nesta festa de natal preparámos uma pequena surpresa, que realçava a
importância dos afetos, dos carinhos, da amizade e dos abraços, com a

‐ Crianças
‐ Equipa
pedagógica
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projeção de um filme que tinha como principais protagonistas as crianças e
os seus familiares. Esta projeção foi acompanhada pela atuação de todos
professores e auxiliares da creche com a música “Dá‐me um abraço” de Miguel
Gameiro.
De seguida, continuámos com a atuação do Prof. Valter, Cid e Carlos que
cantaram o tema “Pura Inocência” do grupo Pólo Norte.
Continuámos a festa com a atuação do fantástico grupo de crianças da creche,
que cantaram alegremente a música “Doidas andam as galinhas.
Mais uma surpresa na nossa festa, a atuação das mães e pais da creche e do
atl cantando a música, “O Natal dos pintainhos” com a presença dos seus filhos
fantasiados de acordo com o tema.
Posteriormente, subiu ao palco o grupo de cantores do atl da santa casa que
animou a festa com os temas “Vamos todos celebrar”, “Cores e corais” e “Tu
vais conseguir” do músico José Galvão e acompanhados pelo Prof. Valter e os
seus músicos.
Depois prosseguimos a festa com a adaptação da história “Feliz Natal Lobo
Mau” da autora Clara Cunha, interpretado pelos educadores, Professores e
auxiliares da nossa Instituição.
Finalmente o Pai Natal que mais um ano, distribuiu os presentes por todas as
crianças da creche, catl e centro explicativo e mensagens de esperança e
amizade.
No final juntámo‐nos num pequeno convívio e confraternizámos com as
famílias.
Mais uma vez, o empenho, o envolvimento e a alegria de todos os
intervenientes, na preparação, nos ensaios, durante a própria festa, e no
período posterior, deixou – nos com uma grande sensação de bem estar, de
realização profissional e de fortalecimento dos laços afetivos.

‐ Professores
‐ Direção
‐ Animadoras
‐ Equipa do
domicilio
‐ Equipa da
cozinha

Apresentámos atividades diversificadas em função dos interesses dos diferentes grupos de crianças e
de acordo com os recursos disponíveis.
Durante o ano 2017 as crianças das Respostas Sociais de Creche e CATL continuaram a usufruir de
atividades semanais de Expressão Musical com o Prof. Valter, atividades de Expressão Motora com o
Prof. Carlos e atividades de Ioga com a Prof. Iolanda, contribuindo assim para o seu desenvolvimento
geral.
Efetuou‐se o apoio ao estudo e realizou‐se diariamente os trabalhos de casa, com Técnica de ATL. O
Prof. Cid acompanhou os alunos, na preparação para os momentos de avaliação.
Realizámos atividades que nos permitiram estreitar a colaboração com as famílias.
Realizámos projetos inter‐geracionais que nos permitiram fortalecer a relação entre os utentes das
diferentes Respostas.
Os objetivos a que nos propusemos para a valência creche foram alcançados e as atividades foram
todas realizadas.
Prevemos no ano de 2018 dar cumprimento ao plano de atividades do ano letivo, continuar a reforçar
a relação com a família e a participar nas atividades comunitárias.
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4.2.6. Centro Explicativo/Apoio aos estudos
O Centro Explicativo é um projeto educativo de continuidade que tem como finalidade principal a
melhoria do aproveitamento escolar de crianças e jovens em idade escolar.
Ações realizadas em 2017:
a)

Prestou‐se o acompanhamento regular no que toca ao apoio aos estudos;

b) Dinamizaram‐se atividades em conjunto com o CATL.
Para futuro, haverá que ter em conta a necessidade de divulgação e dinamização deste serviço,
aumentado o número de crianças e jovens que dele usufruem e permitindo que o Centro Explicativo
possa alcançar a sustentabilidade.
D.

Serviços de Apoio

4.2.7. Saúde
A equipa de saúde da SCMA desenvolve a sua atividade ao nível de cuidados de saúde da prevenção,
monitorização, acompanhamento e tratamento dos utentes da SCMA.
Conta com a colaboração imprescindível das Ajudantes Ação Direta, sendo estas que mais tempo estão
junto aos utentes e conseguem dar feedback oportuno de quando alguma alteração se verifica no
estado de saúde/doença da pessoa.
O serviço trabalho com todos os profissionais da instituição, desenvolvendo uma estreita interação no
decurso de atividades de prevenção e recuperação dos nossos utentes.
O trabalho desenvolvido neste serviço tem por base uma abordagem de processo com identificação
dos problemas, definição de estratégias, implementação de ações, avaliação e reformulação as ações
de acordo com os problemas detetados.

Atividades realizadas em 2017:
a)

Reorganização da dinâmica e reposição da medicação dos utentes ‐ implementação da 2ª caixa
por utente.

b) Reorganização dos Processos dos Utentes, nomeadamente a criação de uma folha para registo
sinais vitais, e de registos de enfermagem.
c)

Implementou‐se uma ação periódica denominada “(A)TENÇÃO”. Esta ação foi dinamizada pela
equipa de enfermagem e pela equipa de animadoras, tendo como propósito avaliar a tenção
arterial, frequência cardíaca e peso e fazendo o como uma atividade lúdica com interesse para
os nossos utentes. A avaliação da ação foi muito positiva, conseguimos uma cobertura de
quase 100%, como exceções contamos apenas utentes ausente por internamento.

d) Apoio á consulta médica – a consulta de utentes por parte do médico contratado requer o
apoio de enfermagem, nomeadamente no agendamento das consultas de urgência e de
rotina. Após programar o cumprimento das prescrições efetuadas.
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e) Encaminhamento, sempre que um utente apresenta alguns sinais ou sintomas sugestivos de
doença ou traumatismo é avaliada a situação e feito o encaminhamento para as respostas de
saúde adequadas.
f)

Atividades desenvolvidas diariamente no sentido de prevenir, atuar e monitorizar o seu estado
de saúde e qualidade de vida, de modo geral.

g)

Monitorização cuidados necessários para prevenção/tratamento das úlceras de pressão.

h) Esclarecimentos/informações a família, incluindo os na prestação de cuidados aos seus
familiares.
Será importante continuar a sensibilizar os colaboradores e os utentes e famílias para as problemáticas
da saúde, na perspetiva da qualidade de vida.

4.2.8. Animação
As atividades de animação que desenvolvemos procuraram atuar em todos os campos da vida dos
utentes, com o objetivo de melhorar a sua qualidade de vida e bem‐estar. Com a animação pretende‐
se estimular física, psicológica e afetivamente a pessoa idosa, facilitando‐lhe o acesso a uma vida mais
ativa e criadora e estimulando a relação com os outros e a participação na vida da comunidade.

5.

Ações realizadas em 2017:

Calendário

Janeiro

Áreas de
Intervenção

Festividades Temáticas

Social

6 de Janeiro – Dia de Reis

Cantar as Janeiras

Relembrar hábitos, costumes,
vivências do meio rural.

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades
motoras e físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Lúdico /
Recreativo

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

14 de Fevereiro ‐ Dia dos
Namorados

Sessão de Cinema

Expressar sentimentos de forma
a promover o convívio.

Social

Atividades a Desenvolver

Objetivos
Específicos

“Miminho Doce”
27 de Fevereiro ‐ Carnaval Baile de Carnaval

Fomentar o convívio, as
capacidades lúdicas,
incrementar a participação ativa
dos utentes

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades
motoras e físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

Fevereiro

Lúdico /
Recreativo
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Calendário

Março

Áreas de
Intervenção

Objetivos
Específicos

8 de Março – Dia da Mulher

Atuação de Dança ‐ lembrança

Promover a confraternização

Social

19 de Março – Dia do Pai

Atividade a planear

Promover a confraternização

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades
motoras e físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

7 de Abril‐ Dia da Saúde

Palestra com os Enfermeiros

Promover e despertar o interesse
pelo estado de saúde de cada
utente

16 de Abril ‐ Páscoa

Atividade a planear

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades
motoras e físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Lúdico / Recreativo

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

Lúdico / Recreativo

Passeio

Fluviário de Mora / Palácio de Vila
Viçosa (5,20€/6€)

Proporcionar momentos culturais
e de lazer

Maio – Mês de Maria

Rezar o Terço durante o mês

Promover a valorização pessoal e
espiritual

Social

7 de Maio – Dia da Mãe

Atividade a planear

Social

15 de Maio – Dia da Família

Atividade a planear

Lúdico / Recreativo

26 de Maio – 5ª feira da
Ascenção

Ida á Espiga
Pic Nic

Relembrar hábitos, costumes,
vivências do meio rural.

Motricidade

Maio – Mês do Coração

Ação de sensibilização sobre
doenças Cardiovasculares – ARS;
Ginástica

Promover a saúde física e mental e
os hábitos de vida saudáveis.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

Social

Religioso

Religioso

Maio

Atividades a Desenvolver

Social

Lúdico / Recreativo

Abril

Festividades Temáticas

Lúdico / Recreativo
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Calendário

Áreas de
Intervenção
Lúdico /
Recreativo

Junho

Objetivos
Específicos

Baile e Sardinhada

Vivenciar tradições populares

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades motoras e
físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação sensorial,
“Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades cognitivas dos
Utentes.

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e valorizar as
habilidades e qualidades pessoais.

Social

Agosto

Atividades a Desenvolver

13 de Junho‐ Arraial
Popular

Lúdico /
Recreativo

Julho

Festividades Temáticas

26 de Julho – Dia dos Avós Atividade a planear

Promover o convívio entre as várias
valências

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades motoras e
físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação sensorial,
“Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades cognitivas dos
Utentes.

Lúdico /
Recreativo

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e valorizar as
habilidades e qualidades pessoais.

Lúdico /
Recreativo

Passeio

Amieira / Museu do Artesanato e do
Design / Aldeia da Terra

Proporcionar momentos culturais e de
lazer

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades motoras e
físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação sensorial,
“Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades cognitivas dos
Utentes.

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e valorizar as
habilidades e qualidades pessoais.

Social

10 de Setembro –
Aniversário da Sta. Casa

Festa de Aniversário

Festejar a data

Social

21 de Setembro – Dia
Mundial do Alzheimer

Atividade com a Psicóloga

Social

29 de Setembro – Dia
Mundial do Coração

Caminhada

Promover uma vida ativa

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades motoras e
físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação sensorial,
“Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades cognitivas dos
Utentes.

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e valorizar as
habilidades e qualidades pessoais.

Lúdico /
Recreativo

Setembro

Lúdico /
Recreativo
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Calendário

Áreas de
Intervenção

Festividades Temáticas

Atividades a
Desenvolver

Religioso

Outubro – Mês de Maria

Rezar o Terço durante o mês

Social

Outubro – Mês do Idoso

Atividade a designar

Social

16 de Outubro – Dia M. da Atividade a designar
Alimentação

Objetivos
Específicos
Promover a valorização pessoal
e espiritual

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades
motoras e físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Lúdico /
Recreativo

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

Lúdico /
Recreativo

Passeio

Fátima / Batalha

Proporcionar momentos
culturais e de lazer

Lúdico /
Recreativo

11 de Novembro – Dia de
S. Martinho

Magusto

Promover a confraternização,
reviver tradições

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades
motoras e físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Lúdico /
Recreativo

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

Lúdico /
Recreativo

Dezembro – Festa de
Natal

Eucaristia e Festa de Natal

Proporcionar momentos de
partilha entre utentes

Motricidade

Psicomotricidade

Caminhadas, Ginástica, Passeios

Desenvolver as capacidades
motoras e físicas dos utentes.

Intelectual /
Cognitiva

Estimulação Cognitiva

Jogos de mesa, Estimulação
sensorial, “Partilhas e Saberes”

Estimular as capacidades
cognitivas dos Utentes.

Atelier´s

Atelier Mãos à Obra, Atelier de
Costura, Atelier de Culinária

Desenvolver a criatividade e
valorizar as habilidades e
qualidades pessoais.

Outubro

Novembro

Dezembro

Lúdico /
Recreativo

Todas as atividades, das várias áreas de intervenção, correram em geral dentro do planeado, para
além destas, realizou‐se uma peregrinação ao Santuário de Fátima em Maio, entre outras atividades
que não estavam planeadas, como por exemplo, o passeio à praia e visita à Feira do Idoso em
Redondo.
Em 2018 continuaremos a trabalhar para que possamos proporcionar aos nossos utentes a melhor
qualidade de vida e um envelhecimento ativo e saudável. Para isso iremos continuar a apostar em
várias atividades de diferentes áreas e passeios culturais.
Durante o ano foram desenvolvidas, nas diferentes respostas sociais, atividades não planeadas mas
oportunas consoante o mês e a época/quadra festiva.
Relatório de Atividades e Contas do Exercício – 2017
Página 23 de 58

Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas

5.2.1. Cozinha
A Cozinha é o serviço de suporte responsável pela elaboração das refeições das Respostas Sociais da
Infância e Juventude (Creche e CATL), das Pessoas Idosas (Estrutura Residencial, Centro de dia e Apoio
Domiciliário) e Cantina Social.
Ações realizadas em 2017:
a)

À semelhança do que tem acontecido, continuamos a apostar nos hábitos alimentares
saudáveis, com apoio do Nutricionista;

b) Procurou‐se realizar as ementas tendo em conta os produtos existentes na Horta da
Irmandade (produção própria) privilegiando o consumo de legumes e frutas da época;
c)

Fornecemos algumas refeições a outras entidades, contribuindo desta forma para a
sustentabilidade da Misericórdia e defendendo uma política de solidariedade entre
instituições.

A análise de custos deste setor continua a ser uma ação constante bem como a negociação os
fornecedores, a fim, de encontrar condições mais vantajosas sem comprometer a qualidade dos
produtos e das refeições servidas.

5.2.2. Lavandaria
A Lavandaria é o serviço de suporte responsável pelo tratamento de roupa das Respostas Sociais de
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas, Centro de dia e Serviço de Apoio Domiciliário.
Em 2017, houve significativos problemas com os equipamentos deste setor, quer pelo natural desgaste,
quer pela falta de apoio atempado e eficiente dos fornecedores de manutenção.
Tal situação levou à aquisição de uma vaporeta industrial.
Em 2018, estabeleceremos um plano de manutenção, continuaremos a avaliar os custos de
funcionamento e a negociar com fornecedores as melhores condições para a SCMA sem prejudicar a
qualidade e segurança do serviço.

5.2.3. Manutenção de edifícios e equipamentos
A manutenção de edifício e equipamentos constitui um campo de trabalho transversal aos diversos
serviços e Respostas Sociais. Este apoio logístico é fundamental para o conforto dos nossos utentes e
para a funcionalidade dos serviços que lhes são prestados, bem como da segurança estrutural de todo
o edificado.
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Ações realizadas em 2017:
a)

Foram realizadas reparações e manutenções de rotina nos grandes equipamentos de
lavandaria e cozinha;

b) Manteve‐se o plano de controlo de pragas, tendo o contrato sido integrado com os serviços
de SHT e HACCP;
c)

Operacionalizaram‐se algumas ajudas técnicas existentes, com o objetivo de otimizar os
cuidados prestados aos utentes;

d) Continuou‐se com a substituição de componentes eletrónicos por outros de melhor
classificação energética, com vista a baixar consumos e custos;
e) Instalou‐se a rede wi‐fi no edifício C e na secretaria.
A manutenção de rotina foi assegurada de forma natural e as reparações necessárias têm sido
realizadas atempadamente.

5.2.4. Transportes
A Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas dispõe de frota própria para apoio aos seus serviços,
atividades e Respostas Sociais – transporte de crianças para as instalações escolares; transporte de
idosos para o Centro de Dia; serviço ambulatório de Apoio Domiciliário; realização de passeios no
âmbito do serviço de animação; transporte dos produtos da Horta da Irmandade, entre outros.
Ações realizadas em 2017:
a)

Garantiu‐se o transporte de utentes, com conforto e segurança;

b) Foram realizadas algumas reparações e manutenções de rotina nas viaturas;
Algumas viaturas apresentam deficiências crónicas provocadas pelo desgaste e antiguidade, outros
têm características desadequadas às necessidades e condições de mobilidade, pelo que continua da
ser relevante procurar eventuais financiamentos para a sua substituição/aquisição.

5.2.5. Serviços Administrativos
Os serviços administrativos dão apoio a todas as restantes áreas de trabalho da Santa Casa, tendo como
objetivo assegurar a rigorosa gestão dos recursos financeiros e administrativos, e o cumprimento dos
compromissos com utentes, colaboradores, fornecedores e financiadores, bem como com os demais
parceiros, tais como o Instituto de Segurança Social, Câmara Municipal, Junta de Freguesia e outras
IPSS’s.
Ações realizadas em 2017:
a)

Foi elaborado Regulamento interno de Creche;

b) Efetivou‐se a aplicação do CCT 2016 em Janeiro de 2017;
c)

Regularizaram‐se os retroativos relativos aos meses de Nov. e Dez. de 2016;

d) Foi otimizada a metodologia de articulação com a empresa de contabilidade.
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O ano de 2018 é determinante para a implementação dos processos inerentes à entrada em vigor do
Regulamento Geral de Proteção de Dados a 25 de Maio de 2018 e reforço da segurança no controlo
de dados já em vigor.
Nas instalações da secretaria, preveem‐se alterações estruturais, para a constituição de outro
gabinete e controlo de acesso à área administrativa.

5.2.6. Contabilidade
A Contabilidade é um serviço prestado por empresa externa e visa organizar e tratar a informação sobre
as contas da Misericórdia, conforme as obrigações legais em vigor.
Esta assessoria continua a ser fundamental para o conhecimento da realidade económica em tempo
útil e estratégico para as decisões da Mesa Administrativa.
Ações realizadas em 2017:
a)

Manteve‐se a certificação legal de contas, pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Oliveira, Reis & Associados, SROC, LDA;

b) As contas foram organizadas por Centros de custo, permitindo um maior controlo por parte
da Gestão;
c)

Revisão

dos

prazos

mensais

para

o

processamento

contabilístico

mensal.

O próximo ano continuará a ser um desafio de otimização e controlo financeiro com particular
relevância para a atualização da contribuição familiar.

5.2.7. Horta da Irmandade
A Horta da Irmandade, situada na propriedade rústica da Misericórdia, é um serviço complementar que
visa, sobretudo, a produção agrícola para consumo nas Respostas Sociais e a realização de atividade de
lazer para os nossos utentes.
Ações realizadas em 2017:
a)

Promoveu‐se a abertura de um furo artesiano (Dez. 2017);

b) Intensificou‐se a produção através do planeamento da produção;
c)

Realizaram‐se atividades de lazer e animação com os utentes das várias respostas sociais.

A Horta da Irmandade é uma área de produção que se procurará otimizar e desenvolver para
continuar a ser um serviço que contribui para a qualidade dos produtos consumidos.
O seu contributo para a diversidade das atividades proporcionadas à infância e à população idosa,
continua de ser reconhecido.
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4.3. Serviço Religioso
“Viver a Fé no Coração da Família”
Envolto no tema delineado pela Igreja Diocesana “Viver a Fé no Coração da Família” o ano de 2017 foi
um ano forte em Atividades Religiosas na Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas.
Das atividades propostas ficou por realizar o retiro para doentes levado a cabo pelo Santuário de
Fátima, das demais atividades foram num todo realizadas havendo a sublinhar que a dimensão
espiritual no que diz respeito ao acompanhamento quer das famílias quer do utente em face de
experiencia/vivencia de doença, sofrimento e de luto foi notoriamente a área de maior destaque, tendo
sido trabalhada e melhorada quer no acompanhamento quer na forma de prestar a ultima homenagem
aos utentes falecidos e na apresentação de condolências e respetiva Eucaristia de sufrágio.
Ações realizadas e objetivos conseguidos em 2017:
a)

Maior aproximação do utente à família e da família ao utente, visando o acompanhamento
destes na sua experiencia/vivencia de doença, sofrimento e de luto;

b) Últimos sacramentos e diálogo espiritual a cada utente, bem como o acompanhamento
espiritual as famílias dos utentes;
c)

Administração do Sacramento da Santa Unção

d) Eucaristia Semanal e em dias Santos de guarda na Instituição;
e) Peregrinação ao Santuário de Fátima no mês de Maio;
f)

Visualização televisiva da peregrinação de sua Santidade o Papa Francisco no aniversário do
centenário do Santuário de Fátima;

g)

Recitação do terço todos os dias 13 de cada mês e durante todo o mês de Maio;

h) Início dos preparativos para retoma da procissão do Senhor Morto.

4.4. Voluntariado
Na Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas existe um grupo de voluntários que colabora nas
festividades de maior dimensão e nas atividades regulares do Serviço Religioso, enquadrado no Banco
Local de Voluntariado do Concelho de Viana do Alentejo, cuja entidade enquadradora é a Câmara
Municipal de Viana do Alentejo
Ações realizadas em 2017:
a)

Em períodos semanais estabelecidos, foram realizadas visitas e acompanhamento aos utentes;

b) Foram também dinamizadas visitas domiciliárias a utentes de SAD, com o Capelão, no âmbito
do Dia Mundial do Doente.
O voluntariado procurou ao longo do ano 2017 participar ativamente em todas as atividades
desenvolvidas na Instituição. Este serviço é de extrema importância para o desenvolvimento das
respostas sociais, pelo que se manterá a contínua a posta no mesmo e no alargamento do grupo de
voluntários.
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4.5. Comunicação e Imagem
Num mundo Globalizado em que o domínio, a organização e, sobretudo, a difusão da informação são
critérios fundamentais para o sucesso de qualquer instituição, foram tomadas medidas para melhorar
a comunicação interna e externa desta Santa Casa.
Ações realizadas em 2017:
a)

Participação em eventos públicos, da comunidade local, regional e nacional, sobretudo os que
diretamente têm que ver com o setor social em geral e com as Misericórdias em particular;

b) Instalação da rede WI‐FI no edifico C e Secretaria;
c)

Início do processo para constituir a página web da instituição.

Pretende‐se continuar o processo já iniciado de divulgação para o exterior através dos meios
disponíveis.

4.6. Obras
Relativamente à realização de obras nos edifícios da Misericórdia que acolhem as várias Respostas
Sociais, entendemos que essas melhorias só fazem sentido se contribuírem para o efetivo bem‐estar e
qualidade de vida dos nossos Idosos e das nossas Crianças.
Ações realizadas em 2016:
a)

Foram realizadas as obras de reparação essenciais ao funcionamento dos edifícios
destinados às várias Respostas Sociais, e ao conforto dos seus utentes;

b) Foram feitas obras em duas salas de Creche e no Salão do setor de infância e juventude,
o resto das instalações receberam as intervenções de conservação rotineiras.
Em 2018 prevê‐se a continuidade da intervenção no edificado da Creche/CATL com relevância para a
recuperação do parque interior.

4.7. Património
É do Compromisso desta Misericórdia que se deverá zelar pelos seus bens, sobretudo quando estes
refletem um importante esforço histórico e compõem a memória coletiva de uma comunidade.
Ações realizadas em 2017:
a)

O projeto financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian para Recuperação, Tratamento
e Organização do Arquivo Histórico da Misericórdia para a organização do arquivo da
instituição foi concretizado.

Em 2018 o arquivo da instituição será disponibilizado nas plataformas especificas para o efeito a toda
a comunidade cientifica. Prevê‐se a preparação de uma exposição sobre este trabalho
Relatório de Atividades e Contas do Exercício – 2017
Página 28 de 58

Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas

4.8. Gestão Financeira e Sustentabilidade
O investimento nas constantes melhorias nos serviços prestados, para aumento do conforto e bem‐estar dos
nossos utentes, deve ser aliado a uma política responsável e a uma rigorosa gestão, que garanta a
sustentabilidade e a boa‐saúde financeira da Instituição.
1.
No exercício de 2017 foi dedicada muita atenção ao controlo de custos, mas sempre com a preocupação de
manter e mesmo aumentar a qualidade dos serviços prestados aos nossos utentes/clientes.
Neste sentido foram renegociados os mais variados contratos de fornecimento, desde os referentes a
produtos de lavandaria, de limpeza geral, de higiene pessoal, consumíveis da área da saúde e produtos
alimentares.
Não passando por renegociação com fornecedores, mas tendo também como objetivo o controlo de custos,
têm vindo a ser progressivamente substituídos os pontos de luz, passando a dar preferência à tecnologia LED
com muito menor consumo.
2.
Conforme descrito nos pontos anteriores, sobretudo no que se refere às respostas sociais dedicadas à pessoa
idosa, tem‐se assistido nos últimos anos a mudanças no paradigma da institucionalização, verificando‐se que
o recurso à resposta social ERPI se faz cada vez mais tarde, em idades mais avançadas, e em estados de
dependência cada vez mais elevados. Esta alteração de paradigma, que se expressa na admissão de
utentes/clientes cada vez mais dependentes e necessitados de cuidados mais exigentes, implica
necessariamente o aumento dos recursos afetos, tanto a nível dos recursos humanos como dos cuidados de
saúde. Por conseguinte, e provocado por esta realidade, a gestão da instituição tem que lidar com um
aumento significativo dos custos de recursos humanos.
Não é de somenos importância o facto de nos últimos anos se ter verificado um acentuado decréscimo das
taxas de juros de aplicações financeiras e depósitos a prazo e que muito prejudicou as contas da Santa casa
da Misericórdia.
3.
As contas do exercício de 2017 refletem comparativamente ao exercício transato uma melhoria nos
resultados alcançados, apesar dos mesmos continuarem a ser negativos. Em face disto, o ano de 2018 terá
de inevitavelmente um ano de maior contenção de custos, mas simultaneamente um ano de aumento de
receita. Para isso torna‐se necessário atualizar os regulamentos internos das respostas sociais, sendo que
estes deverão contemplar o aumento do esforço das comparticipações familiares.

Ações realizadas em 2017:
a)

Continuação da revisão de procedimentos internos com vista à otimização de recursos e de
diminuição de gastos supérfluos;

b)

Renegociação de contratos com fornecedores dos mais variados produtos e serviços com vista
à redução dos custos de aquisição dos mesmos;
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c)

Revisão de regulamentos das respostas sociais, com vista à atualização regular das
comparticipações familiares, otimização de recursos e diminuição de gastos;

d)

Continuação do processo de análise do grau de dependência dos utentes de ERPI, com vista à
solicitação do complemento por dependência.

5. RECURSOS HUMANOS
Nos tempos que correm, o setor social está já consciente que será imprescindível responder aos
melhores padrões de qualidade nos serviços prestados. O utente espera um serviço personalizado e
atento, repleto de novos começos que estimulem o desenvolvimento pessoal e a integração na
comunidade local e global. Para esse efeito é essencial que invistamos na formação do nosso quadro
de pessoal, para que este seja cada vez mais qualificado – humano, eficiente e responsável.
Ações em 2017:
a)

Fez‐se reforço do quadro de pessoal na categoria de Ajudantes de Ação Direta;

b) Procedeu‐se à atualização de salários e categorias de todos os colaboradores, e à
implementação da nova Convenção Coletiva de Trabalho, que entrou em vigor em
novembro de 2016;
c)

Procedeu‐se à regularização dos retroativos relativos aos meses de Nov. e Dez. de 2016.

Em 2018 proceder‐se‐á à implementação de um plano de formação, com apoio da equipa de saúde e
em articulação com a Associação Terras Dentro, no sentido de colmatar as necessidades formativas
dos diversos grupos profissionais.
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Colaboradores (Dezembro 2017 – falta confirmar):
Total de
colaboradores

Sem
Termo

A Termo

Ao abrigo
do IEFP

Avenças

Ajudante de Cozinha I

6

6

‐

‐

‐

Ajudante de Lar/Centro de Dia I

37

24

13

‐

‐

Ajudante Familiar Domiciliário II

3

3

‐

‐

‐

Animador Sociocultural I

2

2

‐

‐

‐

Assistente Administrativo I

1

1

‐

‐

‐

Assistente Administrativo II

1

1

‐

‐

‐

Auxiliar de Educação I

1

1

‐

‐

‐

Auxiliar de Educação II

3

3

‐

‐

‐

Ajudante Ação Educativa I

1

1

‐

‐

‐

Cozinheiro Chefe II

2

2

‐

‐

‐

Cozinheiro I

2

2

‐

‐

‐

Diretor Técnico

1

1

‐

‐

‐

Dir. Técnico/Animador

1

1

Dir. Técnico/Educador de Infância

1

1

‐

‐

‐

Educador de Infância

1

1

Encarregado Geral II

1

1

‐

‐

‐

Encarregada Serviços Gerais II

1

1

‐

‐

‐

Professor

1

1

‐

‐

Enfermeiro

3

1

Engenheiro Eletrotécnico/Civil

2

1

‐

‐

1

Pedreiro II

1

1

‐

‐

‐

Hortelão

1

1

‐

‐

‐

Costureiro

1

1

‐

‐

‐

Rececionista

1

1

‐

‐

‐

Jurista/Advogado

1

‐

‐

‐

1

Operador de Lavandaria II

2

2

‐

‐

‐

Médico

1

‐

‐

‐

1

Nutricionista

1

‐

‐

‐

1

Fisioterapeuta I

1

‐

1

‐

‐

Técnico ATL

2

2

‐

‐

‐

Trabalhador Serviços Gerais I

2

‐

2

‐

‐

Trabalhador Serviços Gerais II

2

2

‐

‐

1

Professor de Yoga

1

‐

‐

‐

1

Professor de Ginástica

1

‐

‐

‐

1

Professor de Música

1

‐

‐

‐

1

Telefonista/Rececionista

1

1

‐

‐

‐

Diretor Delegado

1

‐

1

‐

‐

92

66

17

0

10

Categoria Profissional

TOTAL

‐
2
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*Dados de Out.2017

6. PESSOAS APOIADAS
Frequência em Dez/2017
Estrutura Residencial para Pessoas Idosas

108

Centro de Dia

3

Serviço de Apoio Domiciliário

29

Cantina Social

5

Creche

25

Centro de Atividades e Tempos Livres

29

Oficina das Artes

30

Centro Explicativo

19
TOTAL

248
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7. PARCERIAS
Entidade Parceira
ACRA‐ Associação Cultural e Recreativa Alcaçovense
ARS – Administração Regional de Saúde
Associação de Convívio dos Reformados de Alcáçovas
Associação Terra Mãe ‐ GASAL
Associação Terra Mãe ‐ Intervenção Precoce de Viana do Alentejo
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Bombeiros Voluntários de Viana do Alentejo
Câmara Municipal de Viana do Alentejo
Cáritas Diocesana de Évora – Polo Alcáçovas
Clube de Saúde Sénior (UCC/CMVA)
CPCJ de Viana do Alentejo
Cruz Vermelha Portuguesa ‐ Delegação de Alcáçovas
Escola Profissional de Alvito
Guarda Nacional Republicana
Instituto da Segurança Social
Instituto de Emprego e Formação Profissional
Junta de Freguesia de Alcáçovas
Paróquia de São Salvador de Alcáçovas
Sociedade União Alcaçovense
Sport Clube Alcaçovense
Terras Dentro – Associação para o desenvolvimento integrado
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II Contas do Exercício – 2017

1. BALANÇO
SANTA CASA DA MISERICORDIA
ALCÁÇOVAS
BALANÇO PARA ESNL em 31 de
DEZEMBRO de 2017

Data: 2017/12/31
Unidade Monetária (EUR)
DATAS

RUBRICAS

NOTAS

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Investimentos Financeiros
Activo corrente
Inventários
Creditos a receber
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocin
adores/doadores/associados/mem
bros
Outros ativos correntes
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários

2.117.779,17
103.906,66
2.221.685,83

2.170.508,37
102.188,43
2.272.696,80

09

12.923,71
76.225,14
5.416,45

14.793,66
70.263,04
7.476,55

2.319,00

2.153,00

8.969.80
5.988.14
894.141,64
1.005.983,88
3.227.669,71

29.471,08
4.963,92
942.118,21
1.071.239,46
3.343.936,26

551.683,26
2.071.198,30

551.683,26
2.179.095,20

444.644,67

455.379,10

3.067.526,23
-99.411,93
2.968.114,30

3.186.157,56
-107.896,90
3.078.260,66

50.357,88

56.117,90

26.499,03

25.446,94

1.699,86
189.998,64
259.555,41
259.555,41

25.545,69
158.565,07
265.675,60
265.675,60

3.227.669,71

3.343.936,26

18

15

Resultado líquido do período
Total do fundo de capital
PASSIVO
Passivo não corrente
Passivo corrente
Fornecedores
Diferimentos
Outras passivos correntes
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e
do passivo

2016

05

Total do Activo
FUNDOS PATRIMONIAIS E
PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos
Resultados transitados
Outras variações nos fundos
patrimoniais

Estado e outros entes públicos

2017

18

Relatório de Atividades e Contas do Exercício – 2017
Página 34 de 58

Santa Casa da Misericórdia das Alcáçovas

2. DEMONSTRAÇÃO DE
RESULTADOS
SANTA CASA DA MISERICORDIA ALCÁÇOVAS

Data: 2017/12/31

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Unidade Monetária (EUR)
PERÍODOS

RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

2017

2016

Vendas e serviços prestados

10

808.086,70

790.372,23

Subsídios à exploração

12

666.650,19

629.253,40

Variação nos inventários da produção

09

7.690,33

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

09

-225.181,55

-222.460,52

-336.126,84

-340.940,14

Fornecimento e serviços externos
Gastos com o pessoal

16

-980.856,27

-920.070,77

Outros rendimentos e ganhos

13

62.291,61

54.219,54

Outros gastos e perdas

-4.664,50

-5.877,72

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

-2.110,33

-15.503,98

Gastos/reversões de depreciação e de amortização

-100.421,73

-97.654,27

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

-102.532,06

-113.158,25

3.398,14

5.333,16

-278,01

-71,81

Resultado antes de Impostos

-99.411,93

-107.896,90

Resultado líquido do período

-99.411,93

-107.896,90

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
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3. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS
DE CAIXA
SANTA CASA DA MISERICORDIA ALCÁÇOVAS

Data: 2017/12/31

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA PARA ESNL
PERÍODO FINDO EM 31 DEZEMBRO 2017

Unidade Monetária (EUR)
PERÍODOS

RUBRICAS

NOTAS

2017

2016

Fluxos de caixa das actividades operacionais - Método Directo
Recebimento de clientes e utentes

814.203,57

784.902,04

-512.972,63

-537.761,53

-645.559,13

-600.306,04

-344.328,19

-353.165,53

357,56

1.808,15

Outros recebimentos/pagamentos

300.485,87

309.304.86

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)

-43.484,76

-42.052.52

-16.709,58

-11.499.33

Pagamento a fornecedores
Pagamento ao pessoal

06

Caixa gerada pelas operacoes
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Fluxos de caixa das Actividades de investimento
Activos fixos tangíveis

08

Activos fixos tangiveis

259,99

Investimentos financeiros

14,15

Juros e rendimentos similares

3,45
1.626,82

12.594.12

-14.819,32

1.094.79

10.327,51

2.737,46

10.327,51

2.737,46

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)

-47.976,57

-38.220,27

Caixa e seus equivalentes no início do periodo

942.118,21

980.338,48

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo

894.141,64

942.118,21

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Doações
Pagamentos respeitantes a:
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)
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4. ANEXO ÀS CONTAS
01 ‐IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
A SANTA CASA DA MISERICORDIA ALCÁÇOVAS é uma IPSS, constituída a 29/05/1913, com sede em RUA
DR ALEIXO DE ABREU,49, ALCAÇOVAS, 7090‐056, ALCACOVAS, e tem como actividade principal Apoio
Social para Pessoas Idosas com alojamento.
As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em euros, dado que esta é a divisa utilizada
preferencialmente no ambiente económico em que a Empresa opera.
02 ‐REFERÊNCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
02.01 ‐As presentes demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto de continuidade
de operações, a partir dos registos contabilísticos da empresa e de acordo com as normas do Sistema
de Normalização Contabilística, regulado pelos seguintes diplomas legais:
" Decreto‐Lei n.º 36‐A/2011, de 09 de Março (Sistema de Normalização Contabilística para Entidades
do Sector Não Lucrativo);
" Portaria n.º 220/2015, de 24 de Julho 2015 (Modelos de Demonstrações Financeiras);
" Portaria n.º 218/2015, de 23 de Julho 2015 (Código de Contas).
" Aviso n.º 8259/2015, de 29 de Julho de 2015 (Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro para SNL);
" Decreto‐Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho ‐ SNC.
02.02 ‐Indicação e justificação das disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido
derrogadas, e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade
de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da
entidade:
Não foram derrogadas quaisquer disposições do SNC que tenham tido efeitos nas demonstrações
financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do activo, passivo e dos resultados da entidade.
02.03 ‐Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos Resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior:
O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.
03 ‐PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILÍSTICAS
As principais políticas contabilísticas adoptadas pela Entidade na preparação das demonstrações
financeiras anexas são as seguintes:
03.01 ‐Bases de Apresentação
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As demonstrações financeiras anexas foram preparadas de acordo com as bases de apresentação das
demonstrações financeiras (BADF):
03.01.01 ‐Pressuposto da Continuidade
No âmbito do pressuposto da continuidade, a entidade avaliou a informação de que dispõe e as suas
expectativas futuras, tendo em conta a capacidade da entidade prosseguir com o seu negócio. Da
avaliação resultou que o negócio tem condições de prosseguir presumindo‐se a sua continuidade.
03.01.02 ‐Pressuposto do Acréscimo
Os elementos das demonstrações financeiras são reconhecidos logo que satisfeitas as definições e os
critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento
do pagamento ou do recebimento.
03.01.03 ‐Consistência de Apresentação
A apresentação e classificação de itens nas demonstrações financeiras está consistente de um período
para o outro.
03.01.04 ‐Materialidade e Agregação
A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão ou do erro, ajuizados nas
circunstâncias que os rodeiam. Considera‐se que as omissões ou declarações incorrectas de itens são
materialmente relevantes se puderem, individual ou colectivamente, influenciar as decisões
económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras. Um item que não
seja materialmente relevante para justificar a sua apresentação separada na face das demonstrações
financeiras pode porém ser materialmente relevante para que seja apresentado separadamente nas
notas do presente anexo.
As demonstrações financeiras resultam do processamento de grandes números de transacções ou
outros acontecimentos que são agregados em classes de acordo com a sua natureza ou função. A fase
final do processo de agregação e classificação é a apresentação de dados condensados e classificados
que formam linhas de itens na face do balanço, na demonstração dos resultados, na demonstração de
alterações nos Fundos Patrimoniais e na demonstração de fluxos de caixa ou no anexo.
03.01.05 ‐Compensação
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto quando tal for
exigido ou permitido pela NCRF‐ESNL. Assim, o rédito deve ser mensurado tomando em consideração
a quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela Entidade. A
Entidade empreende, no decurso das suas actividades ordinárias, outras transacções que não geram
rédito mas que são inerentes às principais actividades que o geram. Os resultados de tais transacções
são apresentados, quando esta apresentação reflicta a substância da transacção ou outro
acontecimento, compensando qualquer rendimento com os gastos relacionados resultantes da mesma
transacção. Os ganhos e perdas provenientes de um grupo de transacções semelhantes são relatados
numa base líquida, por exemplo, ganhos e perdas de diferenças cambiais ou ganhos e perdas
provenientes de instrumentos financeiros detidos para negociação. Estes ganhos e perdas são
relatados separadamente se forem materialmente relevantes.
03.01.06 ‐Informação Comparativa
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A informação está comparativa com respeito ao período anterior para todas as quantias relatadas nas
demonstrações financeiras. A informação comparativa foi incluída para a informação narrativa e
descritiva quando é relevante para uma compreensão das demonstrações financeiras do período
corrente, a menos que a NCRF‐ESNL o permita ou exija de outra forma.
A informação narrativa proporcionada nas demonstrações financeiras relativa a períodos anteriores
que continua a ser relevante no período corrente é divulgada novamente.
A comparabilidade da informação inter‐periodos é continuamente objecto de aperfeiçoamento com o
intuito de ser cada vez mais um instrumento de ajuda aos utentes permitindo‐lhes tomar decisões
económicas e avaliar as tendências na informação financeira para finalidades de previsão.
03.02 ‐POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO E MENSURAÇÃO
03.02.01 ‐Activos Fixos Tangíveis
Os activos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui
o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para colocar
os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando
aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração
dos respectivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.
Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado no fundo patrimonial como excedente de
revalorização, excepto se o mesmo reverter num decréscimo previamente reconhecido em resultados,
caso em que tal aumento é igualmente reconhecido em resultados. Diminuições resultantes das
revalorizações são registadas directamente em excedentes de revalorização até à concorrência de
qualquer saldo credor remanescente do excedente de revalorização do mesmo activo. Qualquer
excesso das diminuições relativamente a esse saldo credor remanescente é directamente reconhecido
em resultados. Quando o activo revalorizado é desreconhecido, o excedente de revalorização incluído
nos fundos patrimoniais associado ao activo não é reclassificado para resultados, sendo transferido
para resultados transitados. Sempre que um bem é revalorizado, todos os bens da sua classe são
revalorizados.
Os activos fixos tangíveis são apresentados pelo respectivo valor líquido de depreciações acumuladas
e eventuais perdas por imparidade acumuladas.
As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar
benefícios económicos futuros adicionais são registadas como gastos no período em que são incorridas.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:
Activo fixo tangível
Vida útil esperada
Edifícios e outras construções
50 anos
Equipamento de transporte
4 anos
Equipamento administrativo
Entre 2 e 8 anos
Outros activos fixos tangíveis Entre 2 e 8 anos
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03.02.02 ‐Activos Intangíveis
Os activos intangíveis são mensurados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade
acumuladas, sendo os dispêndios com actividades de pesquisa reconhecidos como gastos no período
em que são incorridos.
As amortizações de activos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada
dos activos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários activos intangíveis são
revistos anualmente, sendo o efeito das alterações a estas estimativas reconhecido na demonstração
dos resultados prospectivamente.
Os activos intangíveis (independentemente da forma como são adquiridos ou gerados) com vida útil
indefinida não são amortizados, sendo sujeitos a testes de imparidade com uma periodicidade anual,
ou então sempre que haja uma indicação de que o intangível possa estar em imparidade.
Relativamente aos intangíveis com vida útil finita, as respectivas amortizações foram calculadas de
acordo com as seguintes vidas úteis estimadas:
Ativo fixo intangível
Estudos e projectos

Vida útil esperada
5 anos

03.02.03 ‐Imposto Sobre o Rendimento
O imposto sobre o rendimento do período corresponde à soma do imposto corrente e diferido. Os
impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos
diferidos se relacionam com itens registados directamente nos fundos patrimoniais, nestes casos os
impostos diferidos são igualmente registados nas respectivas rubricas do fundo patrimonial.
O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do período. O lucro tributável difere do
resultado contabilístico, uma vez que exclui diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis
ou tributáveis em outros períodos, bem como gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou
tributáveis. Os impostos diferidos referem‐se às diferenças temporárias entre os montantes dos activos
e dos passivos para efeitos de relato contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de
tributação.
Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis,
sendo os activos por impostos diferidos reconhecidos para as diferenças temporárias dedutíveis, porém
tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis de lucros tributáveis
futuros suficientes para compensar esses activos por impostos diferidos, ou diferenças temporárias
tributáveis que se revertam no mesmo período de reversão das diferenças temporárias dedutíveis. Em
cada data de relato é efectuada uma revisão desses activos por impostos diferidos, sendo os mesmos
ajustados em função das expectativas quanto à sua utilização futura. Os activos e os passivos por
impostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de tributação que se espera estarem em vigor à
data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, com base nas taxas de tributação (e
legislação fiscal) que estejam formalmente aprovadas na data de relato.
A compensação entre activos e passivos por impostos diferidos apenas é permitida quando:
(i) a Entidade tem um direito legal de proceder à compensação entre tais activos e passivos para efeitos
de liquidação;
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(ii) tais activos e passivos se relacionam com impostos sobre o rendimento lançados pela mesma
autoridade fiscal e;
(iii) a Entidade tem a intenção de proceder à compensação para efeitos de liquidação.
03.02.04 ‐Inventários
Os inventários são registados ao menor de entre o custo e o valor líquido de realização. O valor líquido
de realização representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados
necessários para a concluir os inventários e para efectuar a sua venda. Nas situações em que o valor de
custo é superior ao valor líquido de realização, é registado um ajustamento (perda por imparidade)
pela respectiva diferença.
O método de custeio dos inventários adoptado pela Entidade consiste no FIFO.
03.02.05 ‐Instrumentos Financeiros
Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das
correspondentes disposições contratuais.
Os activos e passivos financeiros encontram‐se mensurados ao custo ou ao justo valor.
a) Custo: estão os activos e passivos financeiros que apresentem as seguintes características:
i) Sejam á vista ou tenham uma maturidade definida;
ii) Tenham associado um retorno fixo ou determinado;
iii) Não sejam ou incorporem um instrumento financeiro derivado.
Estão incluídos nesta categoria os seguintes activos financeiros:
‐ Clientes e outras dívidas de terceiros (deduzido de perdas por imparidade);
‐ Outros activos financeiros (deduzidos de eventuais imparidades);
‐ Contratos para conceder empréstimos (deduzidos de eventuais perdas por imparidade).
‐ Caixa e depósitos bancários (vencíveis a menos de 3 meses);
Estão incluídos nesta categoria os seguintes passivos financeiros:
‐ Fornecedores e outras dívidas de terceiros;
‐ Financiamentos obtidos;
‐ Outros passivos financeiros‐ Contratos para contrair empréstimos.
b) Ao justo valor: estão os activos e passivos financeiros não incluídos nas categorias do "custo", sendo
que as variações no respectivo justo valor são registadas em resultados como perdas por reduções de
justo valor e ganhos por aumentos de justo valor.
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Estão incluídos nesta categoria os seguintes activos financeiros:
‐ Participações financeiras em entidades que não sejam subsidiárias, empresas conjuntamente
controladas e associadas (excepto quando se tratam de empresas cujas acções não estão cotadas na
bolsa, neste caso, não se podendo determinar com fiabilidade o justo valor, as mesmas são mensuradas
ao custo deduzido de eventuais perdas por imparidade)‐ Activos e passivos financeiros detidos para
negociação (São adquiridos ou incorridos essencialmente com a finalidade de venda ou liquidação no
curto prazo ou pertençam a uma carteira de instrumentos financeiros e apresentem evidencia de terem
recentemente proporcionado lucros reais.
Incluem‐se por definição nesta rubrica os instrumentos financeiros derivados). ‐ Outros activos ou
passivos financeiros que por definição sejam considerados nesta rubrica.
Os activos financeiros incluídos nas categorias do "custo" são sujeitos a testes de imparidade em cada
data de relato. Tais activos financeiros encontram‐se em imparidade quando existe uma evidência
objectiva de que, em resultado de um ou mais acontecimentos ocorridos após o seu reconhecimento
inicial, os seus fluxos de caixa futuros estimados são afectados. Para os activos financeiros mensurados
ao custo, a perda por imparidade a reconhecer corresponde à diferença entre a quantia escriturada do
activo e a melhor estimativa do justo valor do activo na data de relato.
As perdas por imparidade são registadas em resultados como perdas por imparidade no período em
que são determinadas. Subsequentemente, se o montante da perda por imparidade diminui e tal
diminuição pode ser objectivamente relacionada com um acontecimento que teve lugar após o
reconhecimento da perda, esta deve ser revertida por resultados. A reversão deve ser efectuada até
ao limite da quantia que estaria reconhecida caso a perda não tivesse sido inicialmente registada. A
reversão de perdas por imparidade é reconhecida em resultados como reversões de perdas por
imparidade, não sendo permitida a reversão de perdas por imparidade registada em investimentos em
instrumentos de fundos patrimoniais (mensurados ao custo).
A Entidade desreconhece activos financeiros apenas quando os direitos contratuais aos seus fluxos de
caixa expiram por cobrança, ou quando transfere para outra entidade o controlo desses activos
financeiros e todos os riscos e benefícios significativos associados à posse dos mesmos.
A Entidade desreconhece passivos financeiros apenas quando a correspondente obrigação seja
liquidada, cancelada ou expire.
03.02.06 ‐Reconhecimento do Rédito
O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços
decorrentes da actividade normal da Entidade. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.
A Entidade reconhece rédito quando este pode ser razoavelmente mensurável, seja provável que a
Entidade obtenha benefícios económicos futuros, e os critérios específicos descritos a seguir se
encontrem cumpridos.
Os rendimentos são reconhecidos na data da realização da prestação dos serviços, ou seja quando
incorre nos gastos necessários para a execução dos mesmos, se necessário socorre‐se do método da
percentagem de acabamento ou do método do lucro nulo na impossibilidade de determinar
fiavelmente o desfecho dos contratos de prestação de serviço.
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Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao pressuposto do acréscimo, tendo em consideração
o montante em dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são
reconhecidos como outros ganhos e perdas líquidos quando existe o direito de os receber.
O montante do rédito não é considerado como razoavelmente mensurável até que todas as
contingências relativas a uma venda estejam substancialmente resolvidas. A Entidade baseia as suas
estimativas em resultados históricos, considerando o tipo de cliente, a natureza da transacção e a
especificidade de cada acordo.
03.02.07 ‐Subsídios
Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá
cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.
Os subsídios do Governo associados à aquisição ou produção de activos não correntes são inicialmente
reconhecidos nos fundos patrimoniais, sendo subsequentemente imputados numa base sistemática
(proporcionalmente às amortizações dos activos subjacentes) como rendimentos do período durante
as vidas úteis dos activos com os quais se relacionam.
Outros subsídios do Governo são, de uma forma geral, reconhecidos como rendimentos de uma forma
sistemática durante os períodos necessários para os balancear com os gastos que é suposto
compensarem. Subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que
não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornam
recebíveis.
03.02.08 ‐Provisões
São reconhecidas provisões apenas quando a Entidade tem uma obrigação presente (legal ou
construtiva) resultante dum acontecimento passado, e seja provável que para a liquidação dessa
obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de
relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em
consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. As provisões são revistas na data de relato
e são ajustadas de modo a reflectirem a melhor estimativa a essa data.
As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são reconhecidas e mensuradas como
provisões, existindo um contrato oneroso quando a Entidade é parte integrante das disposições de um
contrato ou acordo, cujo cumprimento tenha associados custos que não sejam possíveis de evitar, os
quais excedem os benefícios económicos derivados do mesmo.
As provisões que resultem de matérias ambientais são reconhecidas e mensuradas como provisão de
acordo com a obrigação relacionada.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados
sempre que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não
seja remota. Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo
divulgados apenas quando for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos.
03.02.09 ‐Locação Financeira
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A classificação das locações é feita em função da substância e não da forma do contrato. Assim as
locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente
todos os riscos e vantagens associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações
são classificadas como operacionais.
Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos activos e
o valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são
repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, por forma a ser obtida uma taxa
de juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade.
Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o
período da locação. Os incentivos recebidos são registados como uma responsabilidade, sendo o
montante agregado dos mesmos reconhecido como uma redução do gasto com a locação, igualmente
numa base linear.
As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas.
03.02.10 ‐Custos de Empréstimos Obtidos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como
gastos à medida que são incorridos.
[Os encargos financeiros de empréstimos obtidos relacionados com a aquisição, construção ou
produção de equipamentos básicos são capitalizados, sendo parte integrante do custo do activo. A
capitalização destes encargos financeiros tem início quando começam a ser incorridos dispêndios com
o activo e prolongam‐se enquanto estiverem em curso as actividades necessárias para preparar o activo
para o seu uso pretendido ou para a sua venda. Tal capitalização cessa quando substancialmente todas
as actividades necessárias para preparar o activo para o seu uso pretendido ou para a sua venda
estejam concluídas. Adicionalmente, a capitalização é suspensa durante os períodos extensos em que
o desenvolvimento das actividades acima referidas seja interrompido. Quaisquer rendimentos gerados
por empréstimos obtidos antecipadamente relacionados com um investimento específico são
deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização].
03.02.11 ‐Transacções e Saldos em Moeda Estrangeira
As demonstrações financeiras da Entidade são apresentadas em euros, sendo o euro a moeda funcional
e de apresentação.
As transacções em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da Entidade) são
registadas às taxas de câmbio das datas das transacções. Em cada data de relato, as quantias
escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são actualizadas às taxas de
câmbio dessa data. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao justo valor
denominados em moeda estrangeira são actualizadas às taxas de câmbio das datas em que os
respectivos justos valores foram determinados. As quantias escrituradas dos itens não monetários
registados ao custo histórico denominados em moeda estrangeira não são actualizadas.
Os ganhos ou perdas cambiais resultantes dos pagamentos ou recebimentos das transacções bem
como da conversão de taxa de câmbio à data de balanço dos activos e passivos monetários,
denominados em moeda estrangeira são, reconhecidos na demonstração dos resultados em função da
sua natureza (operacional, investimento e financiamento) no período em que são geradas.
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03.02.12 ‐Benefícios dos Empregados
Os benefícios dos emprego classificam‐se em:
a) Benefícios de curto‐prazo ‐ Os benefícios de curto prazo incluem salários, ordenados, contribuições
para a Segurança Social, licença por doença, participação nos lucros e gratificações (pagos dentro dos
12 meses) e benefícios não monetários (cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços
gratuitos).
O gasto relativo a participações nos lucros e/ou gratificações é relevado dentro do período em que o
trabalhador prestou o seu contributo (desde que exista uma obrigação presente, legal/construtiva e
que a mesma possa ser mensurada com fiabilidade).
b) Benefícios de cessação ‐ Resultam de benefícios pagos em consequência da decisão da Entidade
cessar o emprego de um empregado antes da data normal de reforma, ou da decisão de um empregado
de aceitar a saída voluntária em troca desses benefícios.
03.04 ‐Acontecimento Subsequentes e Principais Pressupostos Relativos ao Futuro
Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições
que existiam à data do balanço, ou seja acontecimentos após a data do balanço que dão origem a
ajustamentos, são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do balanço que
proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço, ou seja
acontecimentos após a data do balanço que não dão origem a ajustamentos, são divulgados nas
demonstrações financeiras, se forem considerados materialmente relevantes.
03.05 ‐Principais Fontes de Incertezas das Estimativas
As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento
existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso,
assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações
em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações
financeiras, não foram consideradas nessas estimativas. As alterações às estimativas que ocorram
posteriormente à data das demonstrações financeiras serão corrigidas de forma prospectiva. Por este
motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais das transacções em questão poderão
diferir das correspondentes estimativas.
04 ‐POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS
04.01 ‐Aplicação Inicial da Disposição da NCRF‐ESNL com Efeitos no Periodo Corrente ou em qualquer
periodo anterior, ou com possíveis efeitos em periodos futuros:
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes da adopção inicial da NCRF‐ESNL.
04.02 ‐Alteração voluntaria em políticas contabilísticas com efeito no periodo corrente ou em
qualquer período anterior (sendo impraticável determinar a quantia de ajustamento) ou com
possíveis efeitos em períodos futuros.
Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.
04.03 ‐Alterações em estimativas contabilísticas com efeito no período corrente ou que se espera
que tenham efeito em futuros períodos.
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Não se verificaram quaisquer alterações em estimativas contabilísticas.
04.04 ‐Erros Materialmente Relevantes de períodos anteriores
Não se verificaram erros materialmente em períodos anteriores.
05 ‐ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
05.01 ‐Divulgações Sobre Activos Fixos Tangíveis
05.01.01 ‐Critérios de Mensuração usados para determinar a Quantia Escriturada Bruta
Remete‐se para a Nota 03.02.01.
05.01.02 ‐Métodos de Depreciação usados:
As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser
utilizado, de acordo com o método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado
para cada grupo de bens. As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos
anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na
demonstração dos resultados. O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo
tangível é determinado como a diferença entre o justo valor do montante recebido na transacção ou a
receber e a quantia escriturada do activo e é reconhecido em resultados no período em que ocorre o
abate ou a alienação.
Classe de
Ativos\Valores
apurados

Equipamento
Básico

Equipamento
de
Transporte

Equipamento
Administrativo

86821,56

2474473,85

665095,52

106312,44

165994,64

279797,81

222319,1

4000814,92

709623,51

609949,23

86650,36

149212,61

274870,84

0

1830306,55

86821,56

1764850,34

55146,29

19662,08

16782,03

4926,97

222319,1

2170508,37

7522,5

22567,5

9263.81

1699,86

6835,3

0

47888.97

Depreciação acumulada + perdas por
imparidade
Quantia Líquida escriturada
Aquisições
Alienações

Periodo

Ativos
Fixos
Tangiveis
em curso

Edificios e
Outras
Construções

Valor bruto escriturado
Inicio do
Periodo

Outros
Activos
Fixos
Tangíveis

Terrenos e
recursos
naturais

235,68

Depreciações do
exercício

59782,45

33007.74

235,68
4915,52

1641,81

1074,21

100421.73

Outras Alterações:

0

Ativo Bruto

0

Depreciações

39,24

Valor bruto escriturado
Fim do
Periodo

TOTAL

94344,06

Depreciação acumulada (Incl.perdas por
imparidade acumuladas)
Quantia Líquida
escriturada

94344,06

0
39,24

2497041,35

674123,65

106312,44

167694,5

286633,11

769405,96

642917,73

91565,88

150854,42

275945,05

1727635,39

31205,92

14746,56

16840,08

10688,06

222319,1

4048468,21

1930689,04
222319,10

05.01.03 ‐Vidas Úteis e / ou Taxas de depreciação Usadas:
Remete‐se para a Nota 03.02.01.
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05.02 ‐DIVULGAÇÕES SOBRE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:
05.02.01 ‐Quantia escriturada bruta, depreciação acumulada e perdas por imparidade nos A.F.T.:
Durante os períodos findos em 31‐12‐2016 e em 31‐12‐2017 o movimento ocorrido na quantia
escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações acumuladas e perdas
por imparidade foi o seguinte:
Em 31/12/2017 existem obras em curso no valor de 222319.10 euros, respeitantes á construção do
edifício relacionado com a fisioterapia.
06 ‐ACTIVOS INTANGÍVEIS
06.01.01 ‐As depreciações do período são calculadas tendo em consideração as seguintes vidas úteis
e taxa de amortização médias:
Remete‐se para a nota 03.02.02.
06.01.02 ‐Métodos de amortização usados para os activos intangíveis com vida úteis finitas:
Os elementos dos activos intangíveis são depreciados pelo método das quotas constantes, tendo por
base as taxas de amortização previstas no Decreto Regulamentar nº 25/2009, de 14 de Setembro.
Nota: Bens totalmente amortizados.

09 ‐INVENTÁRIOS
09.01 ‐Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada
A Empresa valoriza os seus inventários pela fórmula de custeio FIFO, a qual pressupõe que os itens de
inventário que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e,
consequentemente, os itens que permanecerem em inventario no fim do período sejam os itens mais
recentemente comprados ou produzidos.
09.02 ‐Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas
Em 31‐12‐2017 e em 31‐12‐2016, os inventários da Entidade são detalhados conforme se segue:
QUANTIA ESCRITURADA DOS INVENTÁRIOS
31‐12‐2017
Qta
Perdas por
Liquidas
Qtas
Impar.
Escrituradas
Brutas
Acum.

Descrição

Mercadorias
Matérias Primas, subsidiárias e de
consumo
Total:

4013.31
8910.40
12923.71

31‐12‐2016
Perdas por
Qtas
Brutas

4013.31

2323.98

8910.40

12469.68

12923.71

14793.66

Qtas
Líquidas

Impar.Acum. escrituradas
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09.04 ‐Apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas:
O apuramento das mercadorias vendidas e das matérias consumidas/produção foi como se segue:

QTA DE INVENTÁRIOS RECONHECIDAS COMO GASTOS DURANTE O PERIODO

Descrição
Inventário Inicial:

mercadorias

ativos biologicos

2323,98

C.M.V.M.C.

Total

12469,68

Compras
Inventário Final

31/12/2017
Matérias Primas
Subsid. Consumo

7690,33

4013,31

**1689,33

7690,33

213931,94

221622,27

8910,4

12923,71

217491,22

235941,22

**custo associado ás compras foi reconhecido na conta 62

QTA DE INVENTÁRIOS RECONHECIDAS COMO GASTOS DURANTE O PERIODO

Descrição

31‐12‐2016
Matérias Primas
Subsid. Consumo

mercadorias

Inventário Inicial:

Total

3240,04

3240,04

Compras

2323.98

231690,16

234014.14

Inventário final

2323.98

12469.68

14793.66

222460,52

222460,52

C.M.V.M.C.
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10 ‐RÉDITO
10.01 ‐Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos
adoptados para determinar a fase de acabamento de transacções que envolvam a prestação de
serviços
A Empresa reconhece os réditos de acordo com os seguintes critérios:
a) Vendas ‐ são reconhecidos nas demonstrações dos resultados quando os riscos e benefícios inerentes
à posse dos activos são transferidos para o comprador, quando deixa de existir um envolvimento
continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, quando o montante dos réditos
possa ser razoavelmente quantificado, quando seja provável que os benefícios económicos associados
com a transacção fluam para a entidade e quando os custos incorridos ou a serem incorridos referentes
à transacção passam ser fiavelmente mensurados;
b) Prestações de serviços ‐ são reconhecidas na demonstração dos resultados com referência à fase de
acabamento da prestação de serviços à data do balanço;
c) Juros ‐ são reconhecidos utilizando o método do juro efectivo;
d) Royalties ‐ são reconhecidos segundo o regime de acréscimo de acordo com a substância do acordo
relevante;
e) Dividendos ‐ são reconhecidos a partir do momento em que se estabelece o direito do accionista
receber o pagamento.
10.02 ‐O rédito reconhecido pela Entidade em 31‐12‐2017 e em 31‐12‐2016 é detalhado conforme se
segue:

QUANTIA DE CADA CATEGORIA SIGNIFICATIVA DE RÉDITO RECONHECIDA
Descrição

31‐12‐2017

31‐12‐2016

442.42

314,17

807644.28

790058,06

creche

28403.25

25597,2

ATL

10635.50

17768,5

Oficina das Artes

9848.75

2225,5

Cantina Social

1081.50

889

600950.76

588721,19

9546.00

6845,5

Apoio Domiciliário

67635.60

68778

Centro Explicativo

7299.50

6604,85

Cessão Exploração

46816.32

46816,32

Feira do Livro
Prestação de serviços:

Lar
Centro de Dia
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Quotizações
Outras
Juros
Rendas e Outros Rendimentos
Total:

1449.00

1446

23978.10

24366

3398.14

5333,16

13415.04

11531,04

824899.88

807236,43

12 ‐SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO
Os subsídios do Governo apenas são reconhecidos quando uma certeza razoável de que a Entidade irá
cumprir com as condições de atribuição dos mesmos e de que os mesmos irão ser recebidos.
12.01 ‐Natureza e extensão dos subsídios do Governo reconhecidos nas demonstrações financeiras e
indicação de outras formas de apoio do governo
Os registos dos subsídios ocorreram conforme segue:

SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIO DO GOVERNO 2017

Descrição

Outras Entidades:

E.O.E.P.

Subsídios

O. Entidades

Valor
atribuído

Valor
imputado

Valor
atribuído

Valor
imputado

Per ou Per ant.ao Periodo

Valor dos recebimentos no período
respeitante
Subsídios
relacionados
com
rendimentos à exploração:
Segurança social
IEFP

Subsídios

656 322.68
630 838.33
14 662.21
10822.14

Junta de Freguesia

100.00

Fundação Gulbenkian

10722.14

Total

Per ou Per ant.ao período

656 322.68
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SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIO DO GOVERNO 2016
Subsídios
E.O.E.P.
Valor
Valor
atribuído
imputado
Per ou Per
ao Periodo
ant.

Descrição

Valor dos recebimentos no período respeitante
Subsídios relacionados com rendimentos
à exploração
Segurança social
IEFP
Outras Entidades:

Subsídios
O. Entidades
Valor
Valor
atribuído
imputado
Per ou Per
ao período
ant.

626515.94
606132.37
17715.57
2668.00

Junta de Freguesia
Fundação Gulbenkian
Total

100.00
2568.00
626515.94

15 ‐INSTRUMENTOS FINANCEIROS
15.01 ‐Activos e passivos financeiros
Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a Entidade se torna parte das
correspondentes disposições contratuais.
Os activos e passivos financeiros encontram‐se mensurados ao custo ou ao justo valor.
15.01.02 ‐Instrumentos financeiros mensurados ao custo amortizado menos imparidade
A 31‐12‐2017, a Empresa detinha os seguintes activos financeiros mensurados ao custo amortizado
menos imparidade:

INSTRUMENTOS FINANCEIROS MENSURADOS AO CUSTO AMORTIZADO MENOS
IMPARIDADE 2017
Descrição

Quantia escriturada

Activos financeiros

987 643.72

Clientes
Fundadores/patrocinadores ...
Outras contas a receber
Diferimentos

76 225.14

Caixa e Depósitos Bancários

894 141.64

Passivos financeiros:

242 056.38

Fornecedores
Diferimentos

50 357.88

Outras contas a pagar

2 319.00
8 969.80
5 988.14

1 699.86
189 998.64
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INSTRUMENTOS FINANCEIROS MENSURADOS AO CUSTO AMORTIZADO MENOS
IMPARIDADE 2016
Descrição

Quantia escriturada

Activos financeiros

1030969.25

Clientes

70263..04

Fundadores/patrocinadores ...

2153

Outras contas a receber

29471.08

Diferimentos

4963.92

Caixa e Depósitos Bancários

942118,21

Passivos financeiros:

214687.97

Fornecedores

56117.90

Diferimentos

25545.69

Outras contas a pagar

158565.07

Na Rubrica de caixa e depósitos Bancários estão incluídos depósitos a prazo no valor de 802 330,05.

Mapa Diferimentos
Conta

Designação

31‐12‐2017

31‐12‐2016

28

Diferimentos

4.288,28

‐20.581,77

28.1

Custos Diferidos Seguros/Despesas

5.988,14

4.963,92

28.2

Subsídios a receber

‐25.545,69

IEFP

‐13.123,69

Subs.Gulbenkian

‐1699.86

‐12.422,00
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16 ‐BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS
A 31‐12‐2017 a entidade tinha 83 funcionários e em 31/12/2016 tinha 82 funcionários. Os membros
dos órgãos directivos não foram remunerados.
Os gastos reconhecidos no exercício com gastos com o pessoal e os órgãos directivos discriminam‐se
como se segue:

GASTOS COM O PESSOAL
Descrição

31‐12‐2017

31‐12‐2016

Gastos Órgãos Sociais:

363.60

654,12

Verbas de Representação

363.60

654,12

980 492.67

919416,65

Remunerações do pessoal

787 753.61

733 358

Encargos sobre remunerações

174 919.56

161 657,7

Seg. ac,trab, e doenças profissionais

8 071.93

7 726,78

Outros gastos com o pessoal

9 747.57

16 674,17

980 856.27

920070,77

Gastos com o pessoal:

Total

17 ‐DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS
Remete‐se para a nota 10.02.
Á data do Balanço não existia dívida á Segurança Social nem á Autoridade Tributária.
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18 – OUTRAS INFORMAÇÕES
18.01 – Fornecimentos e serviços externos
A rubrica de Fornecimentos e serviços externos tem no exercício de 2017 e 2016 a seguinte
composição:

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS TERCEIROS
Descrição
Serviços especializados

31‐12‐2017

31‐12‐2016

119969.03

121854,42

27996.61

Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda

337.88

Vigilância e segurança

1009.44

34127,95
746,07
1052,79

Honorários

61630.57

60141,75

Conservação e reparação

28994.53

25647,62

Outros

138,24

Material

18213.35

21839,24

Ferramentas

6512.02

6823,35

Material de escritório

5232.12

4578,77

Artigos para oferta

1049.46

3217,98

Outros

5419.75

7219,14

111728.23

105587,49

Electricidade

52194.76

50105,93

Combustíveis

48251.17

45582,38

Água

11282.30

9899,18

1786.52

2790,14

Deslocações e estadas

7.40

21,50

Transporte de pessoal

1779.12

2768,64

84429.71

88868,85

Energia e fluidos

Deslocações, estadas e transportes

Serviços diversos
Rendas e alugueres

157,50

Comunicação

5285.74

7578,04

Seguros

5157.41

5446,69

874.00

501,00

Despesas de representação

10.00

77,10

Limpeza, higiene e conforto

59593.00

64820,46

Outros serviços

13509.56

10288,06

336126.84

340940.14

Contencioso e notariado

Total
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18.02 – Outros rendimentos e ganhos A rubrica de Outros rendimentos e ganhos tem no exercício de
2017 e 2016 a seguinte composição:

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Descrição

31‐12‐2017

31‐12‐2016

0.02

9,31

Descontos de pronto pagamento obtidos
Rendimentos e ganhos nos restantes activos
financeiros
Rendimentos e ganhos em investimentos não
financeiros
Outros
Correcções relativas a períodos anteriores
Imputação de subsídios para investimentos
Outros não especificados
Juros obtidos

67.00

13415.04

11531,04

48809.55

42679,19

5013.99

1756,46

40824.43

40922,73

2971.13
5333,16

3398.14
3398.14

De depósitos

5333,16

18.03 – Outros gastos e perdas
A rubrica de Outros gastos e perdas tem no exercício de 2017 e 2016 a seguinte composição:

OUTROS GASTOS E PERDAS
Descrição
Impostos
Gastos e perdas nos restantes inv. Financeiros
Outros
Correcções relativas de períodos anteriores
Donativos
Quotizações
Outros não especificados
Juros suportados

31‐12‐2017

31‐12‐2016

4.80

2613,92

4659.70

3263,80

1876.47

556,50

129.00

370,46

840.00

1680,00

1814.23

656,84

278.01

71,81
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18.04 – Estado e Outros entes Públicos
A rubrica de Estado e Outros Entes Públicos tem no exercício de 2017 e 2016 a seguinte composição:
Conta

Designação

31/12/2016

31/12/2017

‐17 970,39

‐21.082.58

784,10

485.23

24

ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS

24.1

IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTO

24.2

RETENCAO IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS

‐4 529,81

‐4 246,47

24.2.1

S/RENDIMENTOS TRABALHADORES DEPENDENTES

‐3 346,00

‐3 977,00

24.2.5

SOBRETAXA

24.2.9

RETENÇAO IMPOSTOS S/RENDIMENTO

‐1 148,81

‐269,47

24.3

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO

3 737,37

2 239,29

24.32

IVA IMOBILIZADO

1 083,59

24.35

APURAMENTO IVA

2 284,56

4 931,22

24.36

IVA A PAGAR

‐2 955,08

‐2 691,93

24.38

IVA REEMBOLSO

3 324,30

24.5

CONTRIBUICOES PARA A SEGURANÇA SOCIAL

‐35

‐17 962,05

‐19 560,63

24.5.1

CENTRO REG.SEG.SOCIAL

‐17 962,05

‐19 560,63

24.5.1.2

PESSOAL

‐17 962,05

‐19 560,63

18.05 – Fundos Patrimoniais
A rubrica de Fundos Patrimoniais tem no exercício de 2017 e 2016 a seguinte composição:
Conta

Designação

31/12/2016

31/12/2017

51

FUNDOS

‐551.683,26

‐551.683.26

51.1

FUNDO SOCIAL

‐551.683,26

‐551.683.26

56

RESULTADOS TRANSITADOS

‐2.179.095,20

‐2.071.198.30

56.1

RESULTADOS TRANSITADOS

‐1.945.648,63

‐6.432.88

56.2

RESULTADOS TRANSITADOS

‐233446,57

‐125.549.67

56.2.1

IMOBILIZADO INCORPOREO

61,69

61.69

56.2.2

EXERCICIO DE 2014

‐98.435,95

‐98.435.95

56.2.3

ACERTO SALDOS AUDITORIA

‐80.953,83

‐80.953.83

56.2.4

EXERCICIO DE 2015

‐54.196,33

‐54.196.33

56.2.7

EXERCICIO DE 2016

59

RECEITAS C/ PROVEITO DIFERIDO

‐455.379,10

‐444.644.67

59.3

SUBSÍDIOS

‐287.211,10

‐253.691.66

59.4 /5

DOAÇÕES

‐168.168,00

‐190.953.01

107.896.90
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Há a salientar que a conta #56.2.3 apresenta um saldo credor no valor de 80 677.66 euros, totalmente
referente a acertos contabilísticos de 2015 e 2016 provenientes do resultado da Auditoria às contas de
2015/2016.Do montante do Ano 2016 de 24334.23 dos quais 10775.84 respeitam a acertos de conta
corrente dos utentes e 22309.35 correcção do rendimento associado às doações de imóveis.
19 ‐ACONTECIMENTOS APÓS A DATA DO BALANÇO
Principais acontecimentos ocorridos após a data do balanço que deram origem a ajustamentos às
demonstrações financeiras:
[Nada se verificou.]

Principais acontecimentos ocorridos após a data do balanço que deram origem a divulgação às
demonstrações financeiras:
[Nada se verificou.]
Indicação da melhor estimativa do impacto dos acontecimentos que não deram origem a ajustamentos:
[Nada se verificou.]

O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS
JOSÉ FILIPE SANTOS DA CRUZ

_____________________________________________

O REPRESENTANTE LEGAL
(PROVEDOR DA SCMA)
JOÃO LUÍS BATISTA PENETRA

___________________________________________
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5. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE
RESULTADOS
A Mesa Administrativa propõe que os resultados do exercício sejam transferidos para resultados transitados.

A MESA ADMINISTRATIVA
João Luís Batista Penetra
__________________________________________________
Maria Gertrudes Salsinha Neves Garcia
__________________________________________________
Paula Marise Carracha Panóias Bamond das Neves
__________________________________________________
Luís Nuno Serra Gomes
__________________________________________________
José Jacinto Bento Grave
__________________________________________________
Palmira da Visitação Cartaxo Candeias Mareco
__________________________________________________
Maria Gertrudes Cardoso Água‐Morna Braga de Carvalho
__________________________________________________
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