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MENSAGEM DO PROVEDOR
Caros Irmãos da Santa Casa da Misericórdia de Ovar,
Apresenta-se de seguida o relatório de actividades, contas e demais documentos obrigatórios relativos
ao exercício terminado em 31 de Dezembro de 2017.
O exercício de 2017 foi o primeiro ano do mandato dos novos órgãos sociais, conforme eleição realizada
em Novembro de 2016. A continuidade de uma parte significativa dos seus membros permitiu que a
transição de gerência se tivesse feito com a necessária tranquilidade.
Durante o exercício acentuou-se a procura em todas as valências de serviços desta Santa Casa (SCMO). À
data deste relatório, todas as respostas referentes ao sector de idosos encontram-se com a capacidade
preenchida, com excepção do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD). E mesmo nesta resposta, e com a
crescente procura, será necessário que se acrescente uma nova equipa, a qual, quando preenchida,
esgotará também a capacidade autorizada pelo Instituto da Segurança Social para esta resposta.
No sector da infância, há também algumas limitações de capacidade, em especial no berçário, limitação
essa que tem sido possível gerir com a usual rotação temporal que acontece com as outras salas da creche.
No conjunto, porém, este sector apresenta ainda capacidade de resposta, que é ainda significativa no préescolar.
O Centro Comunitário - Espaço Aberto aumentou a sua resposta na maior parte das suas valências
(Gabinete de Ação Social, visitas domiciliárias, Gabinete de Atendimento Juvenil de Ovar – GAJO, Gabinete
de Psicologia), tendo mantido a frequência do Instituto Sénior ISMO. A resposta da Cantina Social alterouse substancialmente durante o exercício, mercê das novas directivas emanadas do governo. Estas
passaram a privilegiar o apoio alimentar consubstanciado na distribuição de alimentos aos mais
carenciados (POAMC – Programa Operacional de Apoio aos Mais Carenciados), em detrimento do apoio
através da frequência referida Cantina. Contrariamente ao objectivo inicial do Governo, a resposta da
Cantina Social, embora cortada para metade, ainda se mantém à data deste relatório, fazendo com que
neste momento, e em número de beneficiários, o conjunto actual das duas respostas alimentares seja
bastante superior ao número máximo atingido na frequência da Cantina Social.
Pelo breve resumo acima exposto, pode concluir-se estar esta Santa Casa praticamente bloqueada na sua
capacidade de dar resposta ás acrescidas necessidades da comunidade. As profundas alterações sociais
sofridas no nosso país, das quais há a destacar o aumento da esperança de vida, o aumento das famílias
monoparentais, as exigências acrescidas de disponibilidade nos locais de trabalho e, por que não dizer,
uma atitude diferente por parte da população ainda ativa relativamente aos seus progenitores, colocam
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todas as respostas no sector de idosos numa pressão elevada. E esta pressão, tanto quanto nos é dado
perceber, é geral. Não há vagas nas respostas residenciais nas várias instituições do concelho. As listas de
espera, pelo menos na SCMO, são imensas. É desgastante, e também desanimador, atender as famílias
que procuram uma solução legal e, portanto, de qualidade, para os seus idosos e ter de responder sempre
pela negativa, ou seja que a entrada a curto prazo não é possível. Mesmo as vagas a serem preenchidas
por indicação da Segurança Social, têm também uma longa lista de espera.
Ciente da actual situação no sector dos idosos, e em especial na respectiva área residencial, a SCMO tem
vindo a estudar soluções para tal procura. Como instituição social de referencia no concelho de Ovar, a
Santa Casa terá de tomar a iniciativa de avançar com medidas de remédio para tais carências. O seu Plano
de Atividades apresenta projectos de investimento que, se aprovados pelas entidades competentes
(Segurança Social, C.M. Ovar, M. Saúde), e também se devidamente financiados (em especial através do
PQCAPI – Plano Junkers da UE/BEI), poderão dar resposta, mesmo que parcial, à procura destes serviços,
em especial a nível concelhio.
Destes novos projectos, há a salientar a nova Unidade de doenças neuro-degenerativas Vita-Memoriae,
a qual inclui uma unidade residencial de 52 utentes, isto para além de uma área de ambulatório que está
projectada para, em ano cruzeiro, poder atender 140 doentes por dia. Esta unidade deverá ser construída
no agora vago espaço do antigo hospital. Este investimento deverá ser financiado pelo PQCAPI.
Também a salientar as obras na Casa de S. Tomé, que através da transformação das suites em quartos
individuais, poderão acrescentar 27 vagas ás atuais existentes, das quais 7 poderão estar disponíveis no
curto prazo. O início desta obra está agora unicamente dependente da conclusão do processo de
adjudicação da empreitada. Este projeto deverá ser financiado pelos fundos gerados pelas vagas
adicionais geradas pelo investimento, dado estar estimado um prazo muito rápido de recuperação dos
montantes despendidos.
Ainda a registar o Centro de Hidroterapia, o qual irá proporcionar condições adequadas de tratamentos
especializados de recuperação e de bem estar físico e mental aos nossos idosos e séniores, sendo
certamente uma mais valia excepcional a ser proporcionada à nossa infância. Financiamento a ser obtido
através da candidatura ao PQCAPI.
Outros projectos estão também incluídos no Plano de Atividades. Embora não acrescentem vagas ás
existentes, não pode deixar de ser relevado o projecto de renovação da ala poente da ERPI (lar histórico
da SCMO). Esta renovação será de largo alcance, pois além de remediar algumas patologias físicas num
edifício que já tem mais de 25 anos, incluirá ainda a modernização dos quartos, com novos equipamentos
e novos e mais eficientes sistemas de energia.
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Com este investimento ficará completo o projecto de modernização da ERPI, já que a modernização das
alas nascente e central foi concluída nos anos de 2008 e 2012 respectivamente. Este projecto será
apresentado a concurso de financiamento até 30 de Abril próximo e, se aprovado, poderá ser subsidiado
até 85% da despesa elegível.
Não tendo a ver directamente com a missão desta Santa Casa, lembramos que estão também incluídos
no Plano de Atividades, investimentos imobiliários que visam a sustentabilidade financeira a longo prazo
desta Santa Casa. Assim, no início de 2018, foram já apresentados à C.M.Ovar e à C.M.Porto, projectos de
recuperação imobiliária, com vista ao arrendamento de um prédio sito na Rua Alexandre Sá Pinto em Ovar
e na Rua do Heroísmo no Porto. Estes investimentos enquadram-se no programa de reabilitação urbana
(IHRU) das respectivas cidades. Este programa visa a reabilitação de edifícios degradados com vista a
arrendamento, sujeito, porém, a um regime de rendas condicionadas. Este programa beneficia de
financiamentos a 15 anos e com taxa fixa de 2,9%. Ainda nesta área de reabilitação imobiliária, a SCMO
irá promover a recuperação de três fracções habitacionais na Rua Lopes, em Lisboa. Estando o projecto
pronto, espera-se o início das obras a muito curto prazo. O financiamento bancário está assegurado, com
prazo de 10 anos e taxa fixa de 2,6%. Neste investimento as rendas não estão sujeitas a qualquer regime
de condicionamento.
Relativamente ao PQCAPI referido atrás, a Santa Casa irá concorrer brevemente a esse financiamento, o
qual, se bem sucedido, permitirá o financiamento em condições excepcionais, e julgamos irrepetíveis, dos
projectos atrás referidos. Sob um programa chapéu negociado pela União das Misericórdias Portuguesas
(UMP), a SCMO poderá vir a beneficiar de um financiamento a 100%, com prazo de vinte anos, sendo que
50% do investimento terá uma taxa fixa de 0,5% (BEI), sendo os outros 50% financiados por um banco
português, também por 20 anos, com taxas favoráveis. Não estando ainda totalmente fechadas pela UMP
as condições na parte do financiamento português, a SCMO está a preparar o dossiê de candidatura.
Todos os projectos aqui apresentados estão suportados em “planos de negócio” elaborados de forma
conservadora. De salientar que cada projecto tem o seu financiamento adequado ao tempo estimado de
recuperação do mesmo. Em todos se procurou o financiamento a taxas fixas de modo a evitar as
consequências gravosas de subidas futuras das taxas de juro. Estamos no exato momento de taxas de juro
anormalmente baixas, e não só as de curto prazo. O caminho só poderá ser o da subida de taxas, por isso,
e no sentido de não onerarmos as futuras gerências desta Casa, a opção foi sempre a de recorrer a taxas
fixas e a prazos longos de reembolso.
Durante 2017 a actividade ligada ao sector de idosos enfrentou, por diversas vezes, problemas de falta
de pessoal. A taxa de absentismo neste sector e a falta de candidatos para suprir essas ausências, trouxe,
por vezes, dificuldades na execução das normais tarefas. Só o espírito de entrega das trabalhadoras e a
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procura de soluções alternativas, permitiu que decorresse sem quaisquer falhas o serviço de qualidade
que sempre prestamos aos nossos idosos.
Com o retomar da economia, e a concorrência de sectores menos exigentes, quer física, quer
psicologicamente, este problema não deverá desaparecer no futuro próximo. A Mesa Administrativa está
atenta a esta situação, procurando encontrar mecanismos que minimizem no futuro os efeitos de
eventuais dificuldades nesta área. Acresce ainda que, conforme referido, a nova resposta da unidade Vita
Memoriae, e mesmo o aumento de capacidade da Casa de S. Tomé, trarão para um patamar mais exigente
a necessidade de contratar e de formar equipas que assegurem o bom funcionamento desses serviços.
Ao longo do ano foram iniciados e completados projectos de melhoria da prestação de serviços, alguns
de pequena dimensão, outros já de maior relevância. É pela soma de muitos pequenos ganhos, de
qualidade, de redução de custos, de prestação de mais serviços, que se consegue resultados relevantes
para a nossa actividade.
Pelo seu esperado efeito há a registar que no final do exercício foi aprovado pela Mesa Administrativa um
plano que visa obter melhorias no conjunto das actividades operacionais. Este plano resulta de uma
colaboração com o Instituto Kaizen de Portugal, prevendo-se que esteja concluído no primeiro trimestre
de 2018, seguindo-se de imediato a sua concretização.
A descrição das actividades operacionais das diferentes respostas será dada no respectivo capítulo. Pela
sua importância e significado não podemos deixar de referir a mudança de direcção nos serviços de saúde
desta Santa Casa. Com efeito, em Setembro a Enfermeira Teresa Vieira, ao completar setenta anos de
idade e mais de 40 anos de serviço a esta instituição, cessou funções, tendo sido nomeada para exercer
essas mesmas funções a Enfermeira Catarina Pinto. A gratidão devida por esta Santa Casa à Enfermeira
Teresa foi bem expressa pela aprovação pela Mesa Administrativa de uma proposta à Assembleia Geral
para reconhecer a Enfermeira Teresa como Irmã honorária desta instituição. Em Assembleia Geral de 30
de Novembro a referida proposta foi aprovada por unanimidade. Continuaremos a contar, com certeza,
com o conselho e a cooperação desta nossa Irmã. Para a Enfermeira Catarina desejamos, e estamos certos
disso, um bom desempenho neste novo cargo de Direção.
Os resultados do exercício serão apresentados em capítulo próprio. No entanto, e como breve resumo,
há a registar os resultados positivos em cerca de 10 mil euros, bem como a continuação da diminuição da
dívida líquida (menos 377 mil euros), em grande medida resultante de uma melhoria do EBITDA (resultado
operacional antes de depreciações). Os capitais próprios de 8,2 milhões de euros, num total de Balanço
de 10,8 milhões de euros, demonstram a solidez financeira da instituição.
O grande objectivo da gestão em termos de resultados será criar condições para que recorrentemente se
atinja um resultado operacional das diferentes respostas próximo do equilíbrio. Este desiderato, difícil de
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alcançar dada a rigidez das duas principais fontes de receita por utente (Famílias e Segurança Social)
poderá ser atingido pelo aumento dos serviços prestados, quer no sector de idosos, quer no sector da
infância. A existência de valores avultados de custos fixos e semifixos poderá ser diluída com um aumento
dos serviços prestados.
Uma palavra de especial apreço a todos os colaboradores da Santa Casa. O vosso entusiamo e dedicação
aos idosos e às crianças, e no fundo à comunidade vareira em geral, é garantia da qualidade dos serviços
que a Santa Casa da Misericórdia de Ovar pretende continuar a prestar.
Ainda, e finalmente, o agradecimento aos nossos voluntários. A sua dedicação a esta nossa Instituição é
prova que também eles fazem parte de uma grande equipa que se empenha todos os dias para tornar
esta nossa Casa um lugar de excelência no cuidado de servir os outros.

Álvaro Silva
Provedor
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO
1. INTRODUÇÃO

O ano de 2017 iniciou com um novo ciclo na vida da Santa Casa da Misericórdia de Ovar. Os Órgãos Sociais,
eleitos em 2016, tomaram posse no inicio de 2017 para gerirem a Instituição neste novo mandato.
A história tem mostrado que o trabalho desenvolvido pelas Misericórdias assenta numa dinâmica atenta
às necessidades das comunidades em que se inserem e que se consolida através de uma prestação de
serviços de qualidade, renovada a cada ciclo pelos valores e missão que prosseguem.
Em janeiro de 2017 foi apreciada e aprovada a estratégia de desenvolvimento da Instituição, onde se
encontram ancoradas as suas principais respostas sociais e, também, a reconversão patrimonial
atendendo ao peso financeiro que esse departamento representa e à sua importância na sustentabilidade
da Misericórdia.
A subida da Remuneração Mínima Mensal Garantida teve, mais uma vez, um impacto nos encargos
salariais e, atendendo ao efeito cumulativo, passa a representar uma variação cada vez maior por
incorporar salários que não podem subir ao mesmo ritmo e, consequentemente, passa a deter uma maior
percentagem nessa rubrica. Desta forma serão cada vez mais os trabalhadores que receberão o salário
mínimo, por não haver forma de acompanhar aumentos da massa salarial da ordem dos 5%.
O desenvolvimento de novas respostas sociais/serviços, para além dos existentes, tem também
implicações na estrutura de recursos humanos da Instituição, quer na sua dimensão quer na qualificação
e especialização dos mesmos. A falta de trabalhadores profissionalmente qualificados nas áreas da
prestação de cuidados directos aos idosos e a fixação dos mesmos nessa área de trabalho, constitui um
desafio e uma oportunidade de redefinir estratégias e mecanismos que ajudem a ultrapassar esses
constrangimentos. Em 2017, foram aprovadas pela Mesa Administrativa algumas medidas que pretendem
atingir esses objectivos, nomeadamente através de incentivos à contratação e fixação de trabalhadores
no quadro, atribuição de prémios de desempenho, atribuição de dias adicionais de férias e dias de
tolerância.
O desenvolvimento de novas actividades e as exigências que são colocadas ao funcionamento dos serviços
implicam que se procure obter cada vez mais eficiência. Isso ajuda a criar sustentabilidade e possibilita a
prestação de serviços mais adequados. Assim, e também com o objectivo de introduzir na Misericórdia
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uma cultura de melhoria continua e excelência operacional, mudando a percepção dos colaboradores
face às oportunidades e soluções de melhoria da Organização, foi aprovada uma proposta de
desenvolvimento a efectuar pelo Kaizen Institute.

2. PATRIMÓNIO
A actividade patrimonial e os resultados gerados por essa actividade têm vindo a crescer na Instituição e
representam uma percentagem de cerca de 9% do total dos rendimentos, apenas para os bens destinados
a rendimento. O ano de 2017 regista um incremento patrimonial, ainda que em fase de projecto, muito
considerável. Por outro lado, a necessidade de reabilitação de património degradado ou com fraca
rentabilidade, associado à oportunidade de acesso a programas de apoio financeiro mais vantajosos para
a Instituição, permite ganhos relevantes e estáveis que ajudaram a desenhar soluções bastante
interessantes.
Por outro lado, manteve-se o necessário acompanhamento e promoção de novos arrendamentos, gestão
patrimonial, incluindo prédios rústicos, e avaliações efectuadas a diversos prédios por perito certificado

“Vitae Memoriae” – Centro de tratamento de pessoas com doenças neuro-degenerativas
Em 2017, foi adjudicado o projecto de licenciamento dessa nova resposta social, que permitirá acolher 48
pessoas em unidade residencial e cerca de 140 pessoas por dia em unidade de ambulatório (unidade
ocupacional)
Trata-se de um equipamento fundamental na prestação de cuidados diferenciadores e adequados às
pessoas idosas que sofram de doenças neuro-degenerativas e representa um avultado e importante
investimento da Misericórdia de Ovar.
Ainda em 2017, foi entregue na Câmara Municipal de Ovar o pedido de licenciamento do edifício
destinado ao tratamento de pessoas com doenças neuro-degenerativas.

Salão polivalente – pela Câmara Municipal de Ovar foi aprovado o projecto de especialidades da sala
polivalente. Contudo, atendendo aos elevados custos estimados para a realização da empreitada e à falta
de sustentabilidade associada à iniciativa, foi decidido suspender o projecto.
Reabilitação da ala poente do lar de idosos – também em 2017 foi obtido da Câmara Municipal o
deferimento do pedido de licenciamento das obras de reabilitação e conservação da ala poente do lar de
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idosos (ERPI). Com este deferimento, encontram-se reunidas as condições para poderem realizar-se as
obras em causa.
Capela da Misericórdia – A Câmara Municipal aprovou o pedido de licenciamento das obras de
reabilitação da Capela da Misericórdia. Com esta aprovação encontram-se reunidas as condições para
poderem realizar-se as referidas obras.

Prédio da R. Lopes – com vista à reabilitação/ remodelação de três fracções e elementos gerais comuns
desse prédio, foi feito o caderno de encargos corresponde às obras a realizar, com cláusulas técnicas e
cláusulas administrativas.

Prédios da R. Alexandre Sá Pinto/ R. Jaime Cortesão e R. do Heroísmo – Iniciou-se o processo de
candidatura ao programa reabilitar para arrendar, promovido pelo IHRU –Instituto da Habitação e
Reabilitação Urbana, para alguns dos prédios que poderiam vir a ser elegíveis no âmbito do referido
programa. Em 2017 foi elaborado um concurso de ideias para apresentação de projectos-proposta desses
três edifícios, com o objectivo de avaliar a oportunidade de enquadramento no programa do IHRU que
condiciona a aprovação, em primeiro lugar, à sustentabilidade da operação. No final de 2017 foram
adjudicados os projectos de licenciamento e execução.

A Casa de S. Thomé, tal como as demais respostas sociais do sector de idosos, encontra-se com a
capacidade esgotada e tem diversas pessoas em lista de espera. Por outro lado, tem vindo a constatar-se
que a procura é maior para quartos do que para suites, por apresentarem um custo mais baixo. Por
existirem condições adequadas à ampliação da capacidade instalada (50 lugares), foi elaborado um
projecto técnico (arquitectura e especialidades) para aumento da capacidade. Esse projecto foi submetido
à aprovação da Segurança Social.

Edificio-sede – em cumprimento da legislação aplicável, procedeu-se à recepção definitiva das obras de
remodelação do edifício-sede.

Centro de Hidroterapia - A Misericórdia tem previsto no seu plano de actividades para o ano de 2018, a
construção de um equipamento hidroterapêutico destinado a apoiar os utentes das respostas sociais. Por
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outro lado, o desenvolvimento dessa nova actividade constitui um aspecto diferenciador e inovador que
permitirá melhorar o desempenho global da Instituição.
O local onde se prevê a instalação do referido equipamento enquadra-se numa área de expansão natural
dos serviços e possibilitará a reorganização dos espaços exteriores e equipamentos do parque infantil,
deslocalizando-o para a frente das salas, onde melhor se enquadra e onde é mais eficaz.
Para o desenvolvimento deste projecto foi convidado a apresentar proposta um gabinete de arquitectura
várias vezes premiado e por apresentar conceitos inovadores, humanistas e desenvolvidos
especificamente para cada contexto.
Foi definido o programa base da obra a executar e adjudicado o projecto de licenciamento e execução
desse novo equipamento da Instituição.

3. ALIENAÇÕES
Em resultado da estratégia de reconversão patrimonial e conforme aprovado pela Assembleia Geral,
procedeu-se à alienação dos seguintes prédios:
Prédio sito em Oliveira do Douro; prédio sito no Furadouro; quota-parte do prédio sito em Matosinhos;
lote de terreno no Bairro do Casal.
Foram apresentadas e aprovadas em assembleia geral, diversas propostas de alienação de imóveis, a
incluir no plano de desinvestimentos do ano seguinte.

4. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
Procedeu-se à reparação da central de bombagem de águas residuais que se encontra na cave do edifíciosede e cuja reparação foi dificultada pela natureza da avaria e pelo condicionamento físico da execução
dos trabalhos. No entanto, a solução prevista foi executada com sucesso, de forma eficaz e abaixo da
estimativa orçamental.
Para melhoria das actividades informáticas realizadas no centro comunitário, nomeadamente para acesso
a internet para alunos do ISMO, foi criado um reforço de sinal de rede nesse equipamento.
Foram efectuadas obras de manutenção em apartamentos destinados a arrendamento.
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5. FINANCEIRA
Adesão ao sistema de pagamento cheque creche da Euroticket - Por se mostrar de interesse para a
Instituição, e por não existirem custos associados, foi feita a adesão ao sistema de pagamentos Cheque
Creche da Euroticket, promovido pela empresa Edenred Portugal SA, uma vez que este modo de
pagamento pode ajudar na abrangência dos meios de pagamento utilizados pelos clientes dos serviços da
infância, dado também existirem benefícios fiscais para os beneficiários.
Candidatura ao BEI – Banco Europeu de Investimentos - A Misericórdia de Ovar participou na
manifestação de interesse, conjuntamente com a UMP, para apresentação de uma candidatura ao Banco
Europeu de Investimentos (BEI), que possibilite abranger diversos projectos de Misericórdias que
pretendam aderir a essa candidatura conjunta e que se destinam, essencialmente, a apoios à população
idosa, através da iniciativa: Programa para a Qualificação das Comunidades Amigas das Pessoas Idosas.
Atendendo a que, nessa fase, não existia qualquer compromisso nem custos associados e dado que a
Misericórdia de Ovar tem em carteira alguns projectos que necessitarão de apoios para a sua execução,
foi aprovada essa manifestação de interesse.
Foi apresentada uma candidatura ao fundo Rainha D. Leonor para apoio financeiro às obras de
reabilitação da Capela. Essa candidatura não foi apoiada
Foi apresentada uma candidatura ao Programa de Capacitação para o Investimento Social. O objectivo do
programa pretende apoiar iniciativas de empreendedorismo e inovação social das organizações
envolvidas, no reforço das suas capacidades organizativas e competências de gestão. Essa candidatura foi
indeferida.
Foi renovado o contrato de utilização da plataforma electrónica ACINGOV para aquisição de bens e
serviços sujeitos a concurso público.
Foi lançado um novo procedimento de consulta ao mercado para aquisição de serviços de gestão de
refeições e efectuada a nova adjudicação.

6. CANTINAS SOCIAIS E POAMPC
Mantivemos em funcionamento a resposta social “Cantina Social”, por se tratar de um programa de
emergência alimentar promovido pela Segurança Social, e atenta a necessidade das pessoas abrangidas.
No inicio do ano, esse protocolo foi renovado para 88 refeições por dia, passando a ser de 83 refeições/dia
a partir de Outubro, 62 refeições/dia a partir de novembro e 41 refeições/dia a partir Dezembro.
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Contudo, ainda no decurso do ano transacto, foi criado pela Segurança Social um novo programa de Ajuda
Alimentar a Carenciados no âmbito do Fundo de Auxílio Europeu a Pessoas Mais Carenciadas (FEAC). O
Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC) visa apoiar as operações de
distribuição de géneros alimentares e ou de bens de primeira necessidade às pessoas mais carenciadas.
Mais uma vez a Misericórdia contribuiu para a prossecução desse objectivo, através da parceria
estabelecida com a Fundação de Válega Padre Manuel Pinho e Irmã, o Grupo de Acção Social de S. Vicente
de Pereira e o Centro de Promoção Social do Furadouro, para apoio alimentar a pessoas carenciadas do
concelho de Ovar.
À Misericórdia coube a distribuição de alimentos por 175 pessoas o representa mais de 50% da população
abrangida pelo referido programa.

7. DIVERSOS
Participação nas diversas reuniões do secretariado regional do distrito de Aveiro da UMP
Participação nas diversas reuniões e assembleias do secretariado nacional da UMP
Pela Segurança Social foram efectuadas várias acções de acompanhamento ao funcionamento das
respostas sociais. Trata-se de um processo normal e desejável para avaliar o bom funcionamento dos
serviços e poder obter oportunidades de melhoria.
Manteve-se a participação da Misericórdia no programa do Banco Alimentar Contra a Fome para
distribuição de alimentos a pessoas carenciadas.
Certificação de PME – Pelo IAPMEI – Agência para a competitividade e Inovação, I.P., foi emitida a
renovação da certificação da Misericórdia como PME.
Inserido no Programa de Vigilância Sanitária da Segurança Alimentar, manteve-se a habitual análise que
é efectuada ao serviço de refeições pela equipa da Unidade de Saúde Pública de Ovar.
Também se manteve a participação da Misericórdia no Programa Sopa.come que pretende a redução do
consumo de sal na sopa confecionada e servida na Instituição.
Foram efectuadas alterações aos regulamentos internos das respostas sociais: creche, pré-escolar, lar de
idosos (ERPI), Casa de S. Thome.
Procedeu-se à substituição da palamenta de cozinha e refeitório
Adquiriram-se novos uniformes para as trabalhadoras
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Foram adquiridas novas colchas, lençois e atoalhados.
Foram adquiridos e instalados nos jardins do centro de dia, 4 aparelhos de ginástica/manutenção
destinados a utentes e trabalhadores da Instituição.
Estabeleceram-se novos protocolos de parcerias para dinamização de actividades e apoio aos utentes e
trabalhadores:
Associação dos Amigos da Ria e do Barco Moliceiro
Mar Plaza – Fitness, Welness & Lifestyle
Lux Health Club de Ovar
Realizaram-se questionários de avaliação do grau de satisfação de todas as respostas sociais, com o
propósito de melhorar a qualidade e adequação dos serviços e satisfazer as necessidades e expectativas
dos utentes e seus familiares e colaboradores da Instituição.
Foi desenvolvido um estágio profissional em terapia ocupacional no centro de dia
Desenvolveram-se novos estágios ao abrigo do protocolo celebrado com a Escola Superior de saúde do
Politécnico do Porto.
Adiante especifica-se com detalhe mais gráfico e financeiro a análise das contas da Instituição que
apresentam resultados equilibrados.

Eduardo Pereira
Administrador
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA ERPI
1. INTRODUÇÃO
Tal como em anos anteriores, procedemos à elaboração do Relatório de Atividades da Estrutura
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), com base no manual de gestão da qualidade que se encontra em
vigor e de acordo com o plano de atividades desenvolvido no ano de 2017.
Será feita uma reflexão sobre a intervenção desenvolvida e uma análise dos constrangimentos que
dificultaram a concretização de algumas das atividades planeadas e apresentará uma breve conclusão.
O trabalho desenvolvido nesta resposta social teve como objetivo a melhoria continua e assentou nos
princípios da solidariedade, do compromisso com a comunidade, da equidade, da ética, da cooperação,
da responsabilidade social, da participação e da inovação.
No decorrer deste ano as palavras chave foram:
•

Adaptar

•

Acolher

•

Personalizar

•

Diferenciar

•

Rentabilizar

•

Questionar

•

Renovar

•

Consolidar

•

Intervir

•

Inovar

2. ACTIVIDADES CORRENTES

2.1. ATENDIMENTO / LISTA DE ESPERA / ADMISSÕES
No decorrer do ano 2017, 95 pessoas procuraram informação relativamente a esta resposta. Destas, 92
efetuaram inscrição na lista de espera. Apesar de ter sido um aumento inferior ao do ano anterior,
verificou-se crescimento na procura desta resposta, mais 12 pessoas que no ano de 2016.
De referir que durante o ano se verificaram 49 desistências da lista de espera pelo motivo de:
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•

Falecimento – 15 pessoas

•

Integração noutras instituições similares – 19 pessoas (das quais 2 na Casa de S. Thomé)

•

Outros (apoio na família, melhoria das condições de saúde, impossibilidade de contacto) – 15
pessoas

Em Dezembro de 2017, encontravam-se em lista de espera 151 pessoas, das quais 17 eram vagas sociais
e 09 eram inscrições preventivas.
Relativamente ao número de admissões verificou-se uma diminuição significativa relativamente ao ano
anterior. Em 2017, foram admitidas na ERPI 19 pessoas, (menos 6 que no ano de 2016). O número de
admissões está relacionado com o número de desistências e falecimentos. Durante o ano verificou-se 1
desistência por inadequação da resposta social às expectativas do cliente.
O plano de acolhimento foi avaliado em 100% de sucessos nas admissões ocorridas no ano em análise.
No decorrer deste período de 30 dias após a admissão do cliente foi possível acolher, integrar e ajustar
necessidades e expectativas dos clientes e dos seus familiares.

2.2. PLANO INDIVIDUAL (PI)
Todos os clientes têm processo individual organizado. O plano individual foi elaborado, apenas para 85%
dos clientes admitidos no ano 2017. Este constrangimento está associado à implementação de novos
desafios (INNUX), que obrigou à alocação da coordenadora da ERPI ao mesmo, e à desadequação de
recursos humanos na equipa técnica desta resposta.
Apesar de não ter sido possível a formalização deste processo chave para os 100% dos nossos clientes,
toda a equipa manteve o foco no modelo de qualidade de vida adotado no Manual de Gestão da
Qualidade (Rosalie Kane) e implementado nesta resposta social.
Foi, assim, possível trabalhar os 11 domínios deste modelo (segurança, conforto físico, satisfação com os
alimentos, atividades significativas, relacionamentos, competências funcionais. dignidade, privacidade,
individualidade, autonomia e bem-estar espiritual) adaptando-os às necessidades e expectativas em 100%
dos nossos clientes.

2.3. CUIDADOS PESSOAIS, ATIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA E SAÚDE
Tal como em anos anteriores, foram prestados cuidados diferenciados a todos os clientes da ERPI.
Verificou-se um cumprimento adequado dos planos individuais de cuidados e uma atenção permanente
para o ajuste dos mesmos às necessidades de cada cliente.
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As Atividades Instrumentais de Vida Diária têm impacto no bem-estar e na integração dos nossos clientes
nesta resposta social, na medida em que promovem a autonomia, estimulam a capacidade de decisão e
fomentam a participação ativa na tomada de decisões para a sua vida.
Assim, ao longo do ano os clientes foram incentivados e acompanhados na execução destas atividades
através do acompanhamento ao exterior para consultas, atos médicos, tratamento de assuntos pessoais,
aquisição de bens e serviços de caráter pessoal e lúdico (cabeleireiro e estética, visita a familiares, visita
à sua casa, participação em eventos socias da comunidade, entre outros).
Por razões inerentes ao processo natural do envelhecimento e das patologias que lhe estão associadas, a
alimentação assume uma importância acrescida no bem-estar geral dos nossos clientes. Diversificar
paladares, texturas e cores para estimular o apetite, assegurar o aporte de nutrientes essenciais para
promover a saúde e bem-estar e estimular a hidratação foram os objetivos que se pretenderam alcançar
ao longo de todo o ano. Para tal, procedeu-se ao ajuste das ementas aos gostos e necessidades dos
clientes, foram organizados planos alimentares individuais e foi mantida a diversidade de alimentos na
preparação e confeção das refeições.
No que respeita aos serviços de saúde, mantém-se o trabalho de articulação entre a área da saúde e
social. Os cuidados de saúde são os que mais preocupam os clientes e seus familiares e no processo de
institucionalização, são uma área de primordial importância, sendo fundamental a proximidade entre os
técnicos, os clientes e seus familiares.
Mantiveram-se os dias de atendimento aos familiares pela enfermeira chefe. Desta forma a equipa
promoveu relações de proximidade e confiança com os familiares dos nossos clientes.

2.4. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO

A definição das atividades de animação e ocupação advêm do plano individual. Assim, são definidos um
conjunto de objetivos que se concretizam através do desenvolvimento de atividades lúdicas, recreativas
e culturais que estimulam a interação social e o desenvolvimento pessoal.
A definição do plano de atividades assume, assim, um papel preponderante na integração e bem-estar
dos nossos clientes.
Atendendo a que esta é uma atividade comum a todas as respostas sociais da instituição, no último
semestre do ano 2017, foi incentivado um trabalho conjunto das animadoras de forma a promover a
articulação e o desenvolvimento de atividades conjuntas.
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Este foi um trabalho com resultados positivos para os nossos clientes, na medida em que potenciou o
relacionamento intrageracional e a partilha de experiências diferentes.
Para a concretização das atividades planificadas foi de primordial importância o contributo dado pela
equipa de voluntariado das diferentes respostas sociais.
Ao longo do ano foram realizadas as atividades constantes no programa semanal de atividades fixas como:
•

Ginástica,

•

Música,

•

Jogos sociais,

•

Estimulação cognitiva, física e sensorial.

Paralelamente foram desenvolvidas outras, de âmbito mais alargado, que constam do plano mensal
como:
•

Convívios inter-geracionais e intra-geracionais,

•

Comemoração de eventos específicos (datas festivas, …),

•

Passeios,

•

Intercâmbios institucionais.

Ao longo do ano realizaram-se atividades não previstas, resultado de convites, de eventos da comunidade
e de oportunidades criadas.
•

Receção das trupes de Reis

•

Participação em eventos religiosos (Procissões quaresmais)

•

Baile de Carnaval

•

Visita à Feira do Livro

•

Passeios de época balnear

•

Intercâmbios institucionais

•

Participação nas atividades do Mês Sénior

•

Participação na Mostra Social

Cerca de 85% dos residentes na ERPI são pessoas que necessitam de cuidados/acompanhamento
específicos e que apresentam limitações físicas e cognitivas que os impossibilitam de participar em muitas
atividades externas à instituição.
com o contributo da área da gerontologia, foram desenvolvidas atividades de estimulação física, sensorial
e cognitiva, direcionadas para os clientes com patologia de demência diagnosticada.
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O objetivo principal destas atividades é retardar a evolução da doença através da interação social e com
o meio envolvente.
Ao longo do ano foi desenvolvido um plano de atividades mensal e semanal com ações diversas de acordo
com as suas vivências e capacidades físicas e cognitivas. Para a sua concretização a gerontóloga contou
com o apoio das responsáveis de equipa e das equipas de trabalho direto.


Atividades de motricidade fina



Jogos de estimulação cognitiva



Atividades de estimulação física e sensorial



Jogos musicais



Passeios



Convívios



Comemoração de datas festivas



Cuidados pessoais e de imagem

Actividades realizadas em 2017

N.º
clientes

Festinfância 2017
“Sempre andar, jogar sem parar”
“Toca a mexer” – circuitos desportivos

N.º de
sessões
8

1

15

1

8

2

8º. encontro de contadores de histórias e poetas populares

15

1

Acordar exercitando sénior

16

6

8

2

Arraial de são joão

30

1

Atelier “músicas do mundo”

25

1

Atelier de natal

10

0

Ateliers para decorações de natal

15

4

8

1

Apanha do milho

Atuação da “marcha vareira” – c.s.thomé
Aula de yoga

20

1

Baile de carnaval (escola julio dinis)

16

1

Caminhada ao carregal

42

3

8

2

Caminhada ao parque urbano
Caminhada carregal

17

1

Caminhada nos passadiços de esmoriz

30

2

Carnaval sénior

28

1

Cinema religioso

20

2

Comedia musical para a terceira idade “velha é você” – vagos

16

1

Comemoração da implantação da república

30

1

Comemoração do dia da amizade

25

1

Comemoração do dia de reis

25

1

Comemoração do dia do riso

25

1

Comemoração do dia mundial da atividade física (palestra + mega aula de
ginástica)
Comemoração do dia mundial da dança

20

1

15

1
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Actividades realizadas em 2017 (cont.)

N.º
clientes

N.º de
sessões

Concurso dos ovos da páscoa

15

1

Concurso sénior

15

1

Desfolhada á moda antiga

30

1

Dia da alimentação e da cozinha saudável “palestra”

20

1

Dia dos fiéis defuntos (visita aos cemitérios)

16

1

Dia mundial da alimentação (palestra)

20

1

8

1

Encerramento do mês de maria

40

1

Ensaio da trupe de reis da s.c.m.o.

15

1

Ensaios da trupe de reis

15

3

Espaço zen

8

1

Festa da nossa senhora do desterro

8

1

Dominó sénior

Festa das marchas populares – vale de cambra

7

1

Festa de natal – concerto de natal pelo grupo pueri cantores s. Cristóvão de ovar

40

1

Festa de sº. Martinho na erpi

40

1

Festival da primavera

30

1

Massagens faciais

20

1

Matiné dançante

8

1

15

1

8

1

Noite de fados
Olimpíadas da memória
Olimpíadas sénior

7

1

Ovar em movimento sénior

40

4

Palestra sobre as embarcações, a ria e a faina

10

1

Participação na festa sº. Martinho do centro de dia

10

1

Passeio a espinho – iluminações de natal

15

1

Passeio a fátima

20

1

Passeio à torreira (missa campal + piquenique)

16

1

Passeio a vale de cambra

8

1

Passeio ao furadouro

7

1

Passeio ao furadouro (procissão de nª. Sª. Da piedade)

8

1

16

2

8

2

Passeio ao parque do buçaquinho
Passeio local
Peça de teatro - cine teatro de estarreja ver “em pessoa”

8

1

Piqueniques

48

4

Preparação para “festival da primavera”

11

1

8

1

Projecto intergeracional de leitura
Quiz sénior
Sessão de culinária e degustação com convidada
Sessão de educação ambiental
Sessão de risoterapia
Tarde de fados – c.s.thomé

8

1

25

1

8

1

30

1

8

1

16

1

Tarde de teatro

8

1

Torneio de jogos

8

1

Treino para as olimpíadas sénior

0

4

Tarde de talentos
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Actividades realizadas em 2017 (cont.)

N.º
clientes

N.º de
sessões

Troupe de reis

8

6

Verão fashion

35

1

Visita á feira de março

8

1

Visita à feira medieval

17

1

Visita ao café “museu da fogaça”

8

1

Visita do rei de carnaval de ovar

50

1

Visita dos escuteiros de ovar

30

1

1380

110

Total geral

Atividades semanais com Gerontóloga
Gerontóloga

Clientes

Calendarização

Mês

Ginástica adaptada

10

Bi semanal

Jan+Fev+Jul+Ago+Set

Recordar é viver

5

Bi semanal

Jan+Fev+Ago+Set

Hora da leitura

10

Semanal

Jan+Fev

Musica com alegria

15

Semanal

Jan

Adivinhar para recordar

15

Bi mensal

Jan

Snoezelen no quarto

2

Semanal

Jan+Fev+Ago+Set+Out+Nov.

Torneio de jogos

10

Mensal

Jan

Mandalas à arte

5

Bi mensal

Jan

Musica com alegria

15

Semanal

Fev+Set+Out

Provas saudáveis (fruta)

25

Semanal

Anual

Atelier passo a passo

8

Bi semanal

Abr+Mai+Jun+Jul

Atira o arco

10

Semanal

Fev+Jul

Bowling

10

Semanal

Jul+Ago

Sentir para descobrir

10

Bi Mensal

Jul

Provar e cheirar para adivinhar

8

Bi Mensal

Jul

Provérbios para relembrar

18

Semanal

Jul

Massajar para relaxar

15

Semanal

Jul+Ago+Set+Set+Nov

Caixa mistério

15

Bi mensal

Jul

Atelier de arte e pintura

5

Bi mensal

Jul+Set+Out+Nov

Caixa dos sentidos

10

Bi Mensal

Jul

(Tpc) trabalhos para a cabeça

10

Tri Mensal

Jul+Ago

Galeria de arte

30

Bi semanal

Ago

Jogos de mesa

15

Bi sermanal

Ago+Set

Atira à bacia

10

Semanal

Ago

Cinema adaptado

15

Mensal

Ser+Out
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Clientes

Calendarização

Mês

Ginástica geriátrica

51

Bi semanal

Anual

Idas ao mercado de ovar

8

Quinzenal

Anual

Culinária

11

Semanal

Anual

Caminhadas

13

Semanal

Anual

Grupo coral

11

Semanal

Anual

Jogo de cartas

4

Diário

Anual

Manicure

20

Bi semanal

Anual

Treino de marcha

10

Diário

Jan+Fev+Set+Out

Tardes de cinema

25

Bi semanal

Anual

“Mais vale prevenir que cair”

19

Semanal

Anual

3. ACTIVIDADES INERENTES AO PLANO INSTITUCIONAL:

3.1. RECURSOS HUMANOS

PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DIRECTOS
O ano de 2017 caracterizou-se por ser um ano de consolidação das reestruturações que ocorreram em
2016 (Equipas de trabalho, protocolos, esquemas de trabalho, envolvência dos cuidadores formais e
informais).
Manteve-se o foco no cliente e nos cuidados diferenciados, adequando os serviços prestados aos gostos
e necessidades de cada um.
Este foi também, um ano dedicado à formação e sensibilização das equipas de trabalho de forma a
trabalhar a consciência individual (quem sou), social (onde estou inserido) e emocional (como me
relaciono com os outros).
Foram realizadas ações mensais, com grupos de trabalho específicos. As sessões foram teórico práticas,
privilegiando sempre a interação e a partilha de conhecimentos e de ideias.

GERONTOLOGIA
No inicio do ano de 2017 a ERPI confrontou-se com um constrangimento associado à saída da gerontóloga
para abraçar outros projetos profissionais relacionados com uma bolsa de doutoramento. Todo o trabalho
que tinha sido concretizado e alguns projetos ficaram parados nos primeiros meses de ano.
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Este trabalho foi retomado por um novo profissional da área no segundo semestre do ano, contudo foi
necessário proceder ao período de integração e conhecimento da estrutura desta resposta social.
Ainda assim, foi possível desenvolver um conjunto de ações direcionadas a esta população com a
colaboração das equipas de trabalho de cuidados diretos.

VOLUNTARIADO
O trabalho desenvolvido pela equipa de voluntariado manteve-se, no final do ano foi admitido um
voluntário que iniciou um projeto conjunto com a resposta social de centro de dia. Foi dado inicio a aulas
de inglês para seniores.

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Tal como no ano anterior, procedeu-se às avaliações de desempenho das trabalhadoras da ERPI. Estas
permitiram o reconhecimento de boas práticas através de promoções e renovação do quadro de pessoal.

3.2. PARCERIAS
Ao longo do ano foram desenvolvidas ações de formação destinadas ao quadro de pessoal desta resposta.
Estes momentos formativos resultaram do estabelecimento de parceria como o IEFP.
Acolhemos diversos estagiários, em parceria com diferentes escolas secundárias e universitárias. As
parcerias com escolas e universidades têm trazido a estas respostas contributos técnicos através de
estágios curriculares. Apesar de terem limitações temporais permitem abordagens diversificadas e
contribuem para a inovação e melhoria dos serviços prestados. (Escola de Superior de Saúde do Porto,
Universidade Lusófona, Escola Profissional de Cortegaça).
A diretora técnica da ERPI é membro do Núcleo Executivo e da Comissão Local de Ação Social,
participando de reuniões semanais e trabalhos de equipa concelhia.
No desenvolvimento de eventos de animação, contamos ainda com a colaboração de grupos de Carnaval,
Ranchos Folclóricos, Fundação de Carnaval, Grupos de Música (Banda Filarmónica Ovarense e
puericantores) bem como diversas pessoas a nível individual.
Ao longo do ano foi possível contar com escolas básicas e grupos recreativos, que nos visitaram e se
disponibilizaram a participar em ações de convívio e de partilha, na comemoração de datas festivas
(Agrupamento de escolas de Ovar, Trupes de Reis, grupo “Gente Madura”, Grupo de Fados…).
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4. ACÇÕES DE INOVAÇÃO E MELHORIA

4.1. SISTEMA INFORMÁTICO

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA INNUX
Foi implementado um novo sistema informático, que permitiu sistematizar e aceder de forma mais
eficiente aos registos pontométricos das funcionárias desta resposta social.

4.2. REESTRUTURAÇÃO DA ERPI

DESENVOLVIMENTO DE UMA ALA DESTINADA A PESSOAS COM DEMÊNCIA
A ERPI presta cuidados a 56 pessoas com patologia de demência, que necessitam de cuidados
especializados e diferenciados permanentemente.
Apesar de se encontrarem em diferentes estádios da doença encontram-se integradas nesta estrutura
em conjunto com pessoas que se encontram lúcidas e orientadas no sujeito, no espaço e no tempo
Esta partilha tem representado alguns constrangimentos quer nas zonas comuns quer nos quartos. As
pessoas com diagnóstico de demência necessitam de acompanhamento individualizado e adequado ao
tipo e estadio da doença.
O segundo semestre do ano iniciou com a apresentação de uma proposta inovadora para a ERPI. Organizar
uma ala de cuidados específicos na área da demência.
Foi definida a equipa técnica, definido um plano formativo para as funcionárias que irão abraçar este
projeto e procedeu-se aos primeiros contactos com os familiares destes clientes. Fazem parte da equipa
técnica deste projecto:
•

Psiquiatra

•

Enfermeira

•

Assistente Social

•

Gerontóloga

No último trimestre do ano foi dado inicio à avaliação dos clientes, recorrendo a escalas de avaliação e a
consulta de psiquiatria. Procedeu-se, ainda, à seleção dos elementos que farão parte das equipas de
trabalho directo.
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5. CONCLUSÃO
Apesar dos constrangimentos referidos foi possível cumprir as linhas orientadoras do Plano de Atividades
Anual.
Ao nível dos recursos humanos foi um ano de consolidação do trabalho que foi desenvolvido nos anos de
2015 e 2016.
Manteve-se o foco na motivação das equipas de trabalho, envolvência e participação ativa na tomada de
decisões. Foram trabalhados aspetos relativos à consciencialização do “eu” enquanto elemento
importante, válido na dinâmica institucional e do “nós” enquanto elementos de uma equipa coesa,
dinâmica que busca a melhoria continua.
No que respeita ao serviço social e direção técnica foi possível acompanhar, verificar, monitorizar,
proceder a ajustes das equipas de trabalho, assegurar a planificação e execução de atividades de
animação e participar na implementação do programa informático INNUX.
Em retrospetiva, o ano de 2017 foi um ano exigente e desafiante. Foi encerrado um ciclo de 3 anos da
nova direção técnica e iniciado um novo projeto na área da demência. Os resultados foram positivos na
medida em que foi possível criar, inovar e consolidar o trabalho dos últimos dois anos.

Sofia Dias
Diretora Técnica
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA
INFÂNCIA
1. INTRODUÇÃO
Durante o ano, um dos objetivos foi realizar as atividades programadas no Plano de Atividades e estar
recetivos a outras sugestões, propostas pelas crianças, Encarregados de Educação, colaboradoras e outras
entidades.
Ao longo do ano civil as Respostas Sociais da Infância (Creche e Pré-Escolar), abrangem dois anos letivos.
No ano letivo 2016/2017 e no âmbito do Projeto Educativo “Histórias de Encantar que semeiam palavras
e embalam sonhos”, desenvolvemos atividades relacionadas com a alimentação, higiene e cuidado do
corpo. Foi um projeto com a duração de 3 anos letivos, tendo sido concluído.
No ano letivo 2017/2018 iniciámos novo Projeto Educativo com o tema “Pintar o Mundo” e que terá
também a duração de 3 anos.
No decorrer do 1º trimestre, desenvolvemos atividades relacionadas com o mundo motivando as crianças
a observar e interpretá-lo.

2. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO
Ao longo do ano e de acordo com as necessidades encontradas, fomos adquirindo material pedagógico
para as duas Respostas Sociais.
Adquirimos babetes e lençóis para a Resposta Social de Creche.
Adquirimos cadeiras para o refeitório da Resposta Social de Creche.
Substituímos as cadeiras do refeitório, da sala de receção e das salas de atividade da Resposta Social de
Pré-Escolar.

3. ATIVIDADES RELACIONADAS
No âmbito da formação profissional e fruto de candidatura ao IEFP, algumas funcionárias das Respostas
Sociais da Infância adquiriram novos conhecimentos:
▪ U.F.C.D. “Relacionamento Interpessoal” com a carga horária de 25 horas.
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Participaram 2 Ajudantes de Ação Educativa, 1 Educadora de Infância e 1 Trabalhadora de Serviços Gerais.
Informação/Ação na Área da Parentalidade
– Inserida numa atividade da “Escola com Pais” do Gabinete de Psicologia do Espaço Aberto no decorrer
do ano letivo 2016/2017, realizámos uma Informação/Ação na Área da Parentalidade, cujo tema foi “Amar
e Educar, Sim e Não – Palavras de Ouro”. Esta Ação foi direcionada para os pais das crianças que
frequentam a Resposta Social de Pré-Escolar da Santa Casa da Misericórdia de Ovar.
– Já no ano letivo 2017/2018 realizámos uma Informação/Ação na Área da Parentalidade, cujo tema foi
“A importância do Terapeuta da Fala no desenvolvimento e sucesso da criança” direcionada para os pais
das crianças que frequentam as salas de transição da Resposta Social de Creche e as que frequentam a
Resposta Social de Pré-Escolar da Santa Casa da Misericórdia de Ovar.

4. ANO LETIVO 2016/2017 – Projeto Educativo “Histórias de Encantar que Semeiam Palavras e Embalam
Sonhos”

4.1. ATIVIDADES CORRENTES

4.1.1.CRECHE
– Realizámos um baile de Carnaval com a participação das crianças, pais e colaboradoras.
– Partindo das vivências partilhadas pelas crianças no acolhimento foi feita uma proposta às famílias,
através de uma carta escrita com as crianças, para que as mesmas trouxessem fotografias dos animais
que tinham em casa. Recolhidas as fotografias foi dado a conhecer ao grupo cada animal com a ajuda de
cada criança. Esta atividade culminou com a realização de uma exposição.
– Foram trazidas para a sala três cabaças para que as crianças as explorassem livremente. Surgiu por parte
das crianças o questionamento do que estaria dentro delas, tendo o adulto sugerido abrir as mesmas para
se descobrir. Foi gratificante as expressões das crianças ao descobrirem as pevides que posteriormente
foram plantadas e cuidadas pelas mesmas.
– Devido ao interesse demonstrado pelas crianças, dialogaram sobre alguns veículos (comboio,
automóvel, carro de bombeiros, carro da policia, …) explorando as suas diferenças, funcionalidades e
características.
– Para assinalar o Dia Mundial da Criança realizámos uma manhã recreativa com jogos de movimento.
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4.1.2.PRÉ-ESCOLAR
– Pretendendo manter uma das tradições de Ovar, a nossa Troupe de Reis, formada por crianças de 4 e 5
anos, para além de entoarem os seus cantares por alguns locais da cidade, participaram no Encontro de
Troupes de Reis que se realizou no Centro de Arte de Ovar.
– Estando a explorar o tema o Inverno, aproveitaram a “neve” (geada) que estava na relva dos jardins da
Santa Casa da Misericórdia para observarem e sentirem como estava gelada a relva e tudo coberto de
branco, parecia mesmo que tinha nevado.
– Participámos no desfile de Carnaval Infantil organizado pela Câmara Municipal com 88 (oitenta e oito)
crianças e 21 (vinte e um) adultos (11 colaboradoras e 10 encarregados de educação). O tema
apresentado foi “Balbúrdia Saudável” com adereços que procuraram ir ao encontro do nosso plano de
atividades.
– Realizámos um baile de Carnaval com a participação das crianças e colaboradoras com o intuito de
despertar nas crianças o interesse e a curiosidade pelas folias de carnaval.
– Criaram uma horta tendo-se utilizado os legumes recolhidos da mesma para a confeção de sopas.
– Deslocaram-se ao Porto para assistirem ao espetáculo de Marionetas intitulado “Pelos Cabelos”.
– Partindo da curiosidade e interesse das crianças realizámos uma visita de Estudo ao Museu do Papel em
Paços de Brandão.
– Para assinalar o Dia Mundial da Criança, deslocaram-se à Companhia de Teatro de Ovar “ Contacto”,
para assistirem a uma peça de teatro intitulada “O avião que tinha medo das alturas”.
– Organizámos e realizámos o passeio de Final de Ano Letivo ao Zoo da Maia. As crianças observaram as
diferentes espécies de animais, assistiram ao espetáculo do leão-marinho e das aves de rapina e ainda
visitaram o centro da cidade da Maia num comboio turístico.

4.1.3.CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
– Lançámos o desafio às famílias das crianças para que em casa e em conjunto com os seus educandos
plantassem sementes ou colocassem plantas num garrafão e o entregasse na respetiva sala.
– Realizaram plantações de sementes nas diversas salas.
– As atividades anteriormente referidas deram origem a uma exposição.
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– Exploraram nas salas várias rimas, poemas e lengalengas, de acordo com o interesse e a idade das
crianças com o objetivo de desenvolver a expressão oral.
– Realizámos a Festa de Final de Ano Letivo no jardim principal da Santa Casa da Misericórdia com
atuações das crianças das várias salas para os familiares, proporcionando momentos de convívio entre
famílias e comunidade escolar.

4.2. INOVAÇÃO E MELHORIA

4.2.1.CRECHE
– Recebemos a visita de dois Técnicos do INEM, pais de crianças, com o objetivo de ensinar as crianças a
saber como atuarem caso sejam confrontadas com alguém inconsciente. Aprenderam como ligar para o
112 e como colocar uma pessoa inconsciente em posição lateral de segurança.
– Orientada por uma professora (avó de uma das crianças que frequentava a Resposta Social), as crianças
da sala 8 participaram numa aula de Yoga.
– Recebemos a visita de uma médica dentista, mãe de uma das crianças, com o objetivo de as esclarecer
sobre a importância da higiene oral. As crianças assistiram a um filme “O Doutor Dentuças” e dialogaram
sobre o mesmo, ficando mais sensibilizadas para a proteção dos dentes e das gengivas. Este filme alertouas para o perigo dos doces na placa bacteriana e abordou os cuidados que devemos ter para prevenir
doenças na boca.
– Realização de um desfile cujo tema foi “Penteados Malucos”.
Esta atividade surgiu na hora de acolhimento durante o diálogo e depois de uma brincadeira onde as
crianças penteavam de forma espontânea a educadora e a ajudante de ação educativa. Para ajudar a dar
asas à imaginação foram utilizados gel, laca, brilho e outros adereços. Já com os cabelos prontos, as
crianças mostraram aos amiguinhos das restantes salas de Pré-Escolar os seus penteados de forma
divertida e animada.
– Realização de uma Caminhada até ao Parque da Cidade e distribuição de folhetos elaborados pelas
crianças, com o intuito de sensibilizar a população para a importância da prática do exercício físico.
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4.2.2.CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
– Exposição de várias obras de expressão plástica criadas pelas crianças, de acordo com os seus interesses,
associadas à expressão oral de rimas, poemas e lengalengas, nas montras de algumas lojas da Cidade de
Ovar.
– Realização de uma aula de Zumba com pais e filhos no jardim da entrada principal da Santa Casa da
Misericórdia de Ovar para comemoração do Dia da Família.
– No Dia Mundial da Criança realizámos no jardim da entrada principal da Santa Casa da Misericórdia de
Ovar um desfile com os aventais elaborados pelas famílias e os seus educandos, alusivo ao tema “Crescer
Saudável”.
– Exposição dos aventais no jardim da entrada principal da Santa Casa da Misericórdia de Ovar. Foi
gratificante sentir a curiosidade e observação dos transeuntes e de quem habitualmente vem à Santa Casa
da Misericórdia.

5. ANO LETIVO 2017/2018 – Projeto Educativo “Pintar o Mundo”

5.1. ATIVIDADES CORRENTES

5.1.1.CRECHE
– Exploração e contato com as folhas de outono por todas as crianças incluindo também as de berçário.
– Exploração de sons através de diferentes materiais (feijão, massas, bolotas, etc …) colocados em garrafas
de plástico.
– Manuseamento de objetos natalícios de luz e som (guizos de natal) pelas crianças do berçário.
– Através de uma história sobre um Ouriço que vivia numa floresta, as crianças mostraram entusiasmo
pelo animal e foi-lhes mostrado um no computador. A surpresa de todos foi quando puderam ter contacto
direto em sala com um Ouriço Albino, puderam tocar-lhe, fazer-lhe festinhas e sentir nos seus dedinhos
os piquinhos do Ouriço. Foi uma experiência inesquecível.
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5.1.2.PRÉ-ESCOLAR
– Realização de trabalhos de expressão plástica utilizando diversos materiais (café, areia, mel, chocolate,
…).
– Elaboração de um mundo imaginário, a partir de uma bola e utilizando diversos materiais.
– Exploraram o tema Sismos devido a terem questionado “porque é que a terra treme”. Iniciou-se por
solicitar às crianças a sua opinião, seguindo-se um trabalho conjunto de pesquisa entre crianças e pais
que depois de a recolherem levaram para a sala de atividade, partilhando uns com os outros o que
encontraram sobre o tema.

5.1.3.CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
– A Festa de Natal foi realizada entre crianças e funcionárias
As crianças de Creche entoaram cânticos de Natal. As de Pré-Escolar coreografaram algumas músicas
animadas.
A festa terminou com o almoço convívio de Natal entre as crianças das Respostas Sociais de Creche e PréEscolar.

5.2. INOVAÇÃO E MELHORIA

5.2.1.CRECHE E PRÉ-ESCOLAR
– Lançámos o desafio aos pais para, em conjunto com os seus educandos criarem o seu mundo imaginário,
partindo de uma bola e usando diferentes materiais. O resultado foi bastante positivo e terminou com
uma exposição que está a decorar os corredores das duas Respostas Sociais e o salão polivalente da
Resposta Social de Pré-Escolar
– A realização da Informação/Ação na Área da Parentalidade, com o tema “A importância do Terapeuta
da Fala no desenvolvimento e sucesso da criança” deu origem a um rastreio de terapia da fala gratuito.
Os Encarregados de Educação interessados fizeram inscrição para os seus educandos. Em algumas das
crianças os resultados mostraram que necessitavam de algumas sessões de Terapia.
– Solicitado pela equipa técnica, o grupo de teatro “AtrapalhArte” deslocou-se à Santa Casa da
Misericórdia para apresentar a peça de teatro intitulada “O Príncipe Nabo”. Realizaram-se duas sessões,
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uma de manhã para as crianças de Creche e outra de tarde para as de Pré-Escolar. Foi um dia divertido e
muito enriquecedor para as crianças das duas Respostas Sociais que atentamente assistiram ao
espetáculo e interagiram com os atores.

5.2.2.PRÉ-ESCOLAR
– A Terapeuta da Fala Joana Vaz, desloca-se à Santa Casa da Misericórdia de Ovar para a realização de
sessões de Terapia a crianças que necessitam e cujo os Encarregados de Educação demonstraram
interesse. Este trabalho é realizado em equipa – Terapeuta/Criança/Encarregado de Educação/Educadora
de Infância/Misericórdia

6. CRIANÇAS POR VALÊNCIAS

Creche

Pré-Escolar

Total

69

95

164
Nota: estes números referem-se a dezembro de 2017.

7. QUADRO DE PESSOAL

Diretora Técnica

1

Educadoras de

Ajudantes de Ação

Trabalhadora

Infância

Educativa

Serviços Gerais

10

17

4

Total

32

Nota: estes números referem-se a dezembro de 2017.

8. COLABORAÇÃO COM OUTRAS ENTIDADES
– Centro Comercial Dolce Vita Ovar – participámos no concurso de Carros Alegóricos das Escolas do
Concelho de Ovar.
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– Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ovar – participámos na exposição estendal “Ser criança
é …”, com cinco T-Shirts. As crianças de cada sala da Resposta Social de Pré-Escolar decoraram uma TShirt de acordo com o tema. Das nossas T-Shirts duas foram expostas nas varandas da Cidade de Ovar, e
três no Centro Comercial Dolce Vita.
– Câmara Municipal de Ovar
▪ Participámos no II Encontro da Mostra Social. A sala 10 da Resposta Social de Pré- Escolar envolveu-se
nesta iniciativa e dinamizou a hora do conto com uma história intitulada “A cidade solidariedade”.
▪ A convite da Câmara Municipal, participámos no Projeto “Plantar o Natal”. Foi uma atividade
Intergeracional, pois os idosos elaboraram duas grinaldas e as crianças da Resposta Social de Pré-Escolar
elaboraram a decoração (bonecos de neve, sinos, estrelas, anjos e coroas) das mesmas.
– Agrupamento de Escolas Ovar Norte – Informámos do número de crianças que frequentavam a Resposta
Social do Pré-Escolar da Santa Casa da Misericórdia e que iriam frequentar o 1º ano do primeiro ciclo do
ensino básico do referido agrupamento. Entregámos também neste Agrupamento as Fichas Informativas
das respetivas crianças.
– PSP – Escola Segura – Deslocaram-se à Santa Casa da Misericórdia de Ovar para contar às crianças da
Resposta Social de Pré-Escolar a história “O Passeio do Anastácio”. Esta história alerta as crianças para os
cuidados a ter quando andam na rua e a utilização correta das passadeiras.
– União das Freguesias de Ovar – participámos com as crianças da Resposta Social de Pré-Escolar no 5.º
Concurso do Postal de Natal, tendo uma das nossas crianças sido premiada.

9. CONCLUSÃO
É com grande satisfação que verificamos que durante o ano houve um grande envolvimento de todos
(Santa Casa da Misericórdia/Crianças/Família/Comunidade) e que de um modo geral os objetivos foram
alcançados.

Ana Maria Magina
Directora Técnica
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DA CASA
DE S. THOMÉ
1. INTRODUÇÃO
A Casa de S. Thomé, Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), sendo uma das respostas sociais da
Santa Casa de Misericórdia de Ovar, é uma referência na sua atividade de intervenção, o apoio social.
É através da aposta na qualidade dos seus serviços, considerando como essenciais os objetivos que
permitam ajustar as necessidades e expetativas de cada cliente, que a Casa de S. Thomé define a sua
intervenção.
Esta aposta traduz-se na qualidade de vida dos clientes e na adaptação dos mesmos à alteração de
espaços, hábitos e processo de envelhecimento de forma positiva.

2. ATIVIDADES 2017
Durante o ano de 2017, a Casa de S. Thomé atingiu a sua ocupação máxima. É com enorme satisfação que
várias pessoas e entidades recorreram à casa para admissão seja em regime de internamento definitivo
ou temporário. Atualmente a Casa de S. Thomé apresenta lista de espera.
Assim, e atendendo ao plano de atividades de 2017, a Casa de S. Thomé preocupou-se em promover,
implementar e monitorizar os objetivos definidos.
Foram desenvolvidas reuniões com as colaboradoras e com a equipa multidisciplinar bem como com a
responsável pela área da saúde. Estas tiveram como objetivo atender e adequar os serviços aos clientes,
tendo sempre como premissa as suas necessidades e expetativas, conduzindo à promoção da sua
qualidade de vida.
Como previsto no plano de atividades, foram realizadas avaliações dos planos de desenvolvimento
individuais (PDI) de todos os clientes, adequando as necessidades da pessoa de uma forma holística e
multidisciplinar. Assim, foram igualmente executadas as atividades periódicas e regulares estabelecidas
em plano sociocultural de caráter mensal, desenvolvendo-as de acordo com o estabelecido em PDI.
Tendo como contributo, de uma forma permanente, a encarregada geral de serviços, os procedimentos
estabelecidos foram acompanhados de uma forma mais regular, permitindo a troca de saberes e
sugestões entre as colaboradoras e a Casa de S. Thomé.
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Como definido em plano de atividades para 2017, foram efetuadas avaliações de desempenho a todas as
colaboradoras, salientando que as classificações foram em média de Bom.
Como prática habitual foram distribuídos inquéritos de satisfação a todos os clientes, familiares e /ou
significativos e colaboradoras, pelo que a Casa de S. Thomé teve uma anuência elevada. Esta prática
permite-nos, enquanto resposta social, avaliar o que podemos melhorar e mensurar na qualidade dos
nossos serviços.
A população idosa da Casa de S. Thomé apresentou uma maior dependência, seja esta ao nível físico ou
cognitivo. Assim, e de encontro às necessidades apresentadas, após avaliação da equipa multidisciplinar,
foi criada uma sala para as pessoas com comprometimento cognitivo, na qual são desenvolvidas
atividades de estimulação direcionada a estes clientes. Estas atividades assentam num acompanhamento
diário, individual, focado na pessoa e na sua patologia.
Na resposta social Casa de S.Thomé foi, durante o referido ano, iniciado um novo esquema de escalas de
horários de trabalho com vista à melhoria na organização dos serviços, bem como à estabilidade e
segurança na vida das colaboradoras. Para além disso, foi desenvolvido um novo plano de férias com vista
à gestão prevista das ausências, considerando os períodos com maior número de absentismo.
Para além disso, em 2017, foi implementado um novo software que permitiu a introdução de todos os
elementos de gestão administrativa e do cliente, nesse mesmo sistema, possibilitando uma melhor
execução profissional por parte de todos os elementos incluídos e no atendimento ao cliente.
Foi introduzido um novo sistema de gestão de assiduidade e escalas de horários, o Innux. O novo
programa permite-nos introduzir horários, escalas, ausências bem como verificar e validar os registos de
entrada e saídas das colaboradoras. Este software é uma mais valia na gestão e na celeridade para o
processamento de salários.
No ano de 2017, foi criado o “Jornal de Parede”, jornal este que permitiu divulgar as atividades realizadas
na Casa e atribuir uma participação ativa dos clientes na elaboração do mesmo.
Foram promovidas, com a colaboração de um voluntário, sessões musicais, nas quais os clientes tiveram
oportunidade de desenvolver a sua cultura musical, bem como reviver memórias e experiências das suas
vidas.
Como habitualmente, em anos precedentes, foram realizadas reuniões com os clientes com o objetivo de
envolver, recolher e adequar os interesses dos envolvidos às atividades sejam estas de caráter individual
ou em grupo.
Estas reuniões permitiram-nos definir e implementar, em conjunto com os clientes, atividades semanais
e mensais de acordo com o solicitado, incluído as saídas ao exterior.
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ATIVIDADES 2017- MEDIÇÃO DOS INDICADORES
ATIVIDADES

PERIODICIDADE

SESSÕES
OBJETIVO UTENTES EM
REALIZADAS
CADA SESSÃO

UTENTES A
PARTICIPAREM

META ATINGIDA

TOTAL PRESENÇAS NA
ATIVIDADE

CINEMA

MENSAL

10

15

15

100%

150

CULINÁRIA

QUINZENAL

21

7

7

100%

147

ANIMAÇÃO FISICO MOTORA

SEMANAL

45

8

8

100%

360

COLAR.RECORTAR.IMAGINAR.ADAPTAR.REALIZAR SEMANAL

62

6

6

100%

372

ESTIMULAÇÃO COGNITIVA/SENSORIAL

SEMANAL

187

10

10

100%

1870

CUIDADOS DE BELEZA - MANICURE

SEMANAL

33

7

7

100%

231

CAFÉ NA PRAÇA

MENSAL

3

10

10

100%

30

"VAMOS À FEIRA"

SEMANAL

4

6

6

100%

24

" O CANCIONEIRO"

SEMANAL

7

13

13

100%

91

TOTAL SESSÕES POR ATIVIDADES

372

Neste ano de 2017 permaneceram as parcerias com as respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia de
Ovar, bem como com outras entidades de referência.

3. CONCLUSÃO
A Casa de S.Thomé, ao longo destes 12 anos de existência, tem vindo a percorrer e a desenvolver serviços
adequados às necessidades dos seus clientes, com excelente qualidade. É nossa intenção melhorar
continuamente os serviços prestados e existentes.
Assim, pretendemos envolver todos os que desta Casa fazem parte, munindo-os de ferramentas que lhes
permitam desenvolver as suas capacidades, conduzindo o trabalho exercido numa melhoria contínua.

Vera Castro
Directora Técnica
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO
CENTRO DE DIA
1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como principal objetivo avaliar as atividades realizadas durante o ano de 2017,
pela resposta social de Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia de Ovar.
Serão apresentadas as intervenções desenvolvidas pela entidade durante o ano, referindo, do mesmo
modo, as dificuldades e constrangimentos que dificultaram a concretização de atividades previstas. A
avaliação é feita baseando-se em informações/registos efetuados pela resposta social.
Posto isto, serão apresentadas as atividades correntes, as atividades inerentes ao plano institucional, bem
como as ações de melhoria e inovação desenvolvidas e os seus resultados.

2. ATIVIDADES CORRENTES:

2.1. ATENDIMENTOS/ ADMISSÕES

No ano de 2017 foram realizados 39 atendimentos e 33 admissões no Centro de Dia, verificando-se uma
procura crescente por parte da comunidade, quando comparada com os 31 clientes admitidos durante o
ano de 2016. É de salientar que não se verificou apenas o aumento do número de admissões, mas
também o aumento do tempo de permanência na resposta social.
No último trimestre do ano de 2017 a resposta social de Centro de Dia atingiu o estipulado no acordo de
cooperação com a Segurança Social, 55 clientes, assim como a capacidade da resposta social, 60 clientes.

2.2. PLANO INDIVIDUAL (PI)
Após avaliação das necessidades do cliente, procede-se à elaboração do Plano Individual (PI). O PI
constitui um instrumento formal que visa organizar, operacionalizar e integrar todas as respostas às
necessidades, expectativas e potenciais de desenvolvimento identificadas pela equipa técnica da
resposta, Diretora Técnica (Gerontóloga), Médica Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional, Animadora
Sociocultural e Ajudantes Lar e Centro de Dia, em conjunto com o cliente, a família ou significativos.
A reavaliação do PI é realizada semestralmente, com base nas evoluções constatadas através das
avaliações multidimensionais, com o intuito de otimizar a sua qualidade de vida e bem-estar.
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2.3. PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
Com o propósito de disponibilizar e promover serviços que se adequem às atuais necessidades dos
clientes, potenciando a qualidade de vida e bem-estar das pessoas idosas, atualmente a resposta social
de Centro de Dia subdivide-se em duas unidades, uma destinada a pessoas idosas autónomas e outra,
unidade “Nós da Memória”, destinada a pessoas com doenças neurodegenerativas.
Dos 60 clientes apoiados na resposta social de Centro de Dia, 67% apresenta dependências físicas e/ou
mentais (23% dependência leve e 44% dependência moderada) e 33% autonomia. Usufruem da Unidade
“Nós da Memória” 38,3% dos clientes, apresentando dependência cognitiva.
Conscientes das necessidades holísticas de cada cliente, tem havido um cumprimento adequado dos
Planos Individuais de Cuidados (PIC) e PI e uma reavaliação periódica e consequentes adaptações às
necessidades de cada cliente.
Durante o ano não foram registadas reclamações e/ou não conformidades.

2.4. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
O Centro de Dia apresenta um Plano Anual de Atividades Ocupacionais e de Desenvolvimento Pessoal
(PAODP), desenvolvido pela equipa técnica (Diretora Técnica (Gerontóloga), Animadora Sociocultural e
Terapeuta Ocupacional). A animação sociocultural é essencial para as pessoas idosas uma vez que
representa um estímulo da vida mental, física e afetiva e cujos objetivos gerais são: valorizar as
competências, saberes e cultura dos idosos.
Ao longo do ano foi possível desenvolver atividades que visaram prevenir ou combater a solidão geriátrica,
promover o relacionamento interpessoal, fomentar o estabelecimento de novas relações, a partilha de
conhecimentos e experiências intrageracionais e intergeracionais. Foi possível a implementação de novos
canais de comunicação, investir no conhecimento, cuidando da saúde mental e física e favorecer o
crescimento espiritual.
A resposta social contou, ao longo do ano, com o contributo e apoio de um grupo de 5 voluntários
distribuídos pelas seguintes áreas:
- Música: 3 voluntários com formação nesta área que dinamizam um atelier de música e
entretenimento, com o intuito de promover a interação, a memória e a partilha de saberes e emoções. O
atelier criou um grupo de cantares, que representa em várias atividades, as respostas sociais de pessoas
idosas da SCMO (Troupe de Reis da SCMO);
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- Costura e Bordados: 1 voluntária que dinamiza um atelier de costura e bordados, fomentando o
convívio e a partilha de conhecimentos nesta área;
- Saúde e bem-estar: 1 voluntário na área da enfermagem. Este atelier promove o bem-estar físico
e emocional, através do despiste de doenças.

2.5. TERAPIA OCUPACIONAL
A Terapia Ocupacional é a arte e a ciência de permitir o envolvimento na vida diária, através de atividades
com objetivo de capacitar as pessoas para realizarem as suas ocupações e promover a saúde e o bemestar e favorecer uma sociedade justa e integradora, para que todas as pessoas possam participar nas
ocupações da vida diária. Na atuação com a pessoa idosa, a Terapia Ocupacional atua como um facilitador,
capacitando para a melhoria das capacidades remanescentes. A equipa do Centro de Dia foi dotada por
uma técnica de Terapia Ocupacional, que desenvolveu, ao longo do último ano várias atividades
terapêuticas não medicamentosas: atividades de estimulação cognitiva inerentes às Atividades de Vida
Diária (AVD´s), arteterapia, sessões de movimento, sessões de estimulação sensorial, sessões de
relaxamento, dinâmicas de grupo e terapia Snoezelen.

Atividades Realizadas em 2017

Nº de vezes
que a
atividade foi
realizada
1

Nº de clientes
abrangidos

“O chá dos avós”: Comemoração do Dia Mundial dos Avós

1

50

“O meu baú de memórias”

1

15

“Sempre a andar, jogar sem parar”

1

50

Acordar Exercitando Sénior

7

36

Almoço Natalício

1

55

Arraial de São João

1

52

"Por Uma Europa de Valores"

Ateliê Artístico – Preparação para a festa de Natal

35

3

20

Ateliê de costura e bordados/trabalhos manuais

141

240

Ateliê de culinária

46

440

Ateliê de culinária especial – As bolachas da Tia Gusta

1

35

Ateliê de música

49

480

Ateliê de música sobre o São Martinho

2

40

Ateliê de saúde

50

480

Ateliê músicas do mundo

2

99 CD 14 SAD

Ateliê Passo a Passo

27

144

Atuação da “Marcha Vareira”

1

8

Atuação do grupo coral da E.R.P.I da S.C.M.O.

1

49

Aula de Yoga

1

52

Baile de carnaval

1

49 CD 7 SAD
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Atividades Realizadas em 2017

Nº de vezes
que a
atividade foi
realizada
1

Nº de clientes
abrangidos

Carnaval Sénior 2017

1

16 CD 7 SAD

Comemoração do dia da Amizade

1

35

Comemoração do dia Internacional da Família

1

50 CD 8 SAD

Bingo Natalício

16

Comemoração do Dia Internacional da Mulher

1

35

Comemoração do Dia Mundial da Atividade Física (palestra + mega aula
de ginástica)

1

51

Comemoração do Dia Mundial da Criatividade

1

30

Comemoração do Dia Mundial da Dança

1

51

Comemoração do dia Mundial da rádio

1

8

Comemoração do Dia Mundial do Chocolate: palestra sobre os
benefícios do chocolate

1

50

Comemoração do Dia Mundial do Cinema

1

55

Comemoração do Dia Mundial do Livro – Hora do conto

1

40

Comemoração do Dia Mundial do Sonho

1

55

Comemoração do Dia Mundial do Turismo – Os turistas do CD

1

16

Comemoração do São Martinho

1

55

Concurso de ovos da Páscoa

1

51

Concurso sénior: qual é a música?

1

48

Convívio intergeracional

2

51

Desfolhada

1

15

130

360

Dominó Sénior

1

8

Encerramento do mês de Maria

1

40

Estimulação sensorial

92

110

Festa das Marchas Populares

1

8

Festa de Natal

1

55 CD 8 SAD

Festival da Primavera

1

50 CD

Gelados para todos!

1

16 CD 8 SAD

Ginástica geriátrica

248

480

Ida ao teatro – Festinfância 2017

1

8

Jogos tradicionais entre gerações

1

48

Matiné Dançante

1

16

Mercado de Ovar

22

176

Olimpíadas da memória

1

16

Olimpíadas Séniores

1

8

222

217

Os artistas do CD

1

48

Ovar em Movimento Sénior

3

24

Palestra sobre as embarcações, a Ria a e Faina

1

52

Participação no projeto paralelo “Canas 44”

1

8

Passeio ao shopping 8ª Avenida

1

16 CD 8 SAD

Dinâmicas de estimulação cognitiva/leitura

Orientação para a realidade
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Atividades Realizadas em 2017

Nº de vezes
que a
atividade foi
realizada
75

Nº de clientes
abrangidos

Pelo mundo dos sons (Concerto)

1

50

Piquenique

2

32

Quiz Sénior

1

16

Passeios locais

327

Rastreio de prevenção de quedas

1

8

Recordar é viver!

1

48

Sentir reagindo

1

16

Sessão de cinema

12

440

Sessão de culinária especial (crepes)

1

50

Sessão de relaxamento

24

480

Sessão de risoterapia

1

49

Snoezelen

46

44

Tarde de Talentos

1

16

Tarde de teatro

1

8

Toca a mexer – Circuitos desportivos

8

160

Treino para as olimpíadas seniores

3

20

Troupe de reis

6

8

Valorização pessoal

48

240

Verão Fashion

1

20

Visita à Feira de Março

1

16

Visita à festa da Nossa Senhora d´entre águas

1

16

Visita à festa da Nossa Senhora do Desterro

1

8

Visita à Viagem Medieval

1

16

Visita ao café “Museu da Fogaça”

1

16 CD 8 SAD

Visita ao Santuário de Fátima

1

13

Visita aos Moinhos

1

16 CD 8 SAD

1331

7130

Total

2.6. PRESTADORES DE CUIDADOS INFORMAIS
É desenvolvido um trabalho contínuo com os prestadores de cuidados informais, pela equipa técnica da
resposta social (Diretora Técnica (Gerontóloga), Médica Psiquiatra, Animadora Sociocultural e Terapeuta
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Ocupacional) através de Grupos Psicoeducativos, esta intervenção proporciona um apoio informativo,
através de informação útil e instrumental sobre a temática e um suporte emocional, criando espaço para
expressão e normalização de emoções associadas à problemática e treino de competências de diminuição
do stresse, gestão das emoções e resolução de problemas.

3. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS:

3.1. PARCERIAS
O Centro de Dia tem contado com o contributo de alguns parceiros nas seguintes áreas de intervenção:
- Técnico: As parcerias com instituições de ensino, como escolas e universidades, têm potenciado
contributos técnicos através de estágios curriculares, dissertações de mestrado e teses de doutoramento.
Apesar das limitações temporais permitem abordagens diversificadas e contribuem para a inovação e
melhoria dos serviços prestados (Escolas Superiores de Saúde em áreas de Terapia Ocupacional,
Universidade Lusófona, Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, Faculdade de Ciências do
Desporto e Motricidade, Escola Profissional de Cortegaça).
- Animação: Ao longo do ano foi possível contar com várias atividades intergeracionais, com
alunos de escolas básicas e grupos recreativos, que nos visitaram e se disponibilizaram a participar em
ações de convívio e de partilha, na comemoração de datas festivas.

3.2. RECURSOS HUMANOS
Durante o ano as funcionárias participaram numa ação de formação na área do relacionamento
interpessoal.
Foram dinamizadas pequenas ações de formação, pela Direção Técnica, ao longo do ano através de
reuniões periódicas e participação e envolvimento das funcionárias na organização dos serviços e ações
de melhoria.
As funcionárias do Centro de Dia foram alvo de avaliação de desempenho, esta decorreu de acordo com
o esperado, todas as funcionárias foram avaliadas de acordo com os itens propostos na ficha de avaliação
e individualmente.
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4. ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E MELHORIA:

4.1. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SOFTWARE– INNUX
No último ano foi implementado o INNUX, um software desenvolvido com base em três princípios:
facilidade de utilização, eficiência e adaptabilidade.
Integrada no mercado das Novas Tecnologias, no segmento das soluções de Controlo e Segurança, a Innux
Technologies oferece soluções adequadas à gestão e controlo de assiduidade.

Raquel Rocha
Directora Técnica
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO SAD
1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como principal objetivo avaliar as atividades concretizadas durante o ano de
2017, pela resposta social de Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da Santa Casa da Misericórdia de Ovar.
Para além das reflexões sobre as intervenções desenvolvidas pela entidade durante o ano, refere também
as dificuldades e constrangimentos que dificultaram a concretização de atividades previstas. Permite, do
mesmo modo, conhecer os modos de funcionamento da atividade desenvolvida pela entidade. A
avaliação é realizada com base em informações/registos efetuados pela resposta social.
Posto isto, serão apresentadas as atividades correntes, as atividades inerentes ao plano institucional, bem
como as ações de melhoria e inovação desenvolvidas e seus resultados.

2. ATIVIDADES CORRENTES:

2.1. ATENDIMENTOS/ ADMISSÕES
No ano de 2017 foram realizados 35 atendimentos.
Foram admitidas nesta resposta social 30 clientes, verificando-se um aumento comparativamente com
2016 em que foram admitidos 22 clientes. Este aumento de admissões não se verificou ainda mais
acentuado, devido à falta de vagas, pois o número de clientes manteve-se constante ao longo dos últimos
12 meses, 55 clientes, número concordante com o estipulado no acordo cooperação com a Segurança
Social.

2.2. PLANO INDIVIDUAL (PI)
Todos os clientes têm processo individual com PI implementado. Estes são elaborados pela equipa técnica
da resposta, constituída pela Diretora Técnica (Gerontóloga), Animadora Sociocultural e Terapeuta
Ocupacional.
Aquando definição e desenvolvimento do PI, é parte integrante de todo o processo, o próprio cliente, a
família ou significativos, com o intuito de otimizar a sua qualidade de vida e bem-estar.
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2.3. PRESTAÇÃO DE CUIDADOS
O SAD é uma resposta que se caracteriza pelo elevado grau de dependência dos clientes, 79%. Esta
resposta prestou serviços de refeições, cuidados de higiene pessoal, limpeza e manutenção dos domicílios
(espaços utilizados pelo cliente), acompanhamento ao exterior (consultas e aquisição de bens e serviços),
lavagem e tratamento de roupas do cliente. Estes serviços são prestados de acordo com os serviços
contratualizados.
No último ano foi verificada uma crescente necessidade de contactos informais com Técnicos de Saúde
das Unidades de Saúde Familiares (USF) concelhias, bem como das Unidades de Cuidados na Comunidade
(UCC), por parte da Direção Técnica, de forma a garantir cuidados de saúde preventivos e curativos
eficientes às pessoas idosas que usufruem da resposta social de SAD.
Conscientes das necessidades holísticas de cada cliente, tem havido um cumprimento adequado dos
Planos Individuais de Cuidados (PIC) e PI e uma reavaliação periódica e consequentes adaptações às
necessidades de cada cliente.
Durante o ano não foram registadas reclamações e não conformidades.

2.4. ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO
A instituição tendo como visão ser uma instituição de referencia e excelência, no desenvolvimento de
resposta sociais inovadoras, e na prestação de serviços de qualidade, orientada para uma sociedade
plural, consolidando as respostas socias e atuando de um modo pró-ativo face às necessidades
emergentes da comunidade, o SAD, proporciona uma vida mais ativa e criativa, assim como fomenta as
relações interpessoais, para uma melhor participação na vida da comunidade desenvolvendo a autonomia
pessoal. Deste modo, o SAD apresenta um PAODP, desenvolvido pela equipa técnica (Diretora Técnica
(Gerontóloga), Animadora Sociocultural e Terapeuta Ocupacional).

2.5. PRESTADORES DE CUIDADOS INFORMAIS
É desenvolvido um trabalho contínuo com os prestadores de cuidados informais, pela Direção Técnica,
através de visitas domiciliárias regulares. É prestado aconselhamento para adaptações arquitetónicas,
bem como esclarecimento sobre, aquisição e/ou manuseamento de várias tecnologias de apoio. É
proporcionado apoio informativo, através de informação útil e instrumental sobre temáticas emergentes
e um suporte emocional.
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3. ATIVIDADES INSTITUCIONAIS:

3.1. RECURSOS HUMANOS
Durante o ano as funcionárias participaram numa ação de formação na área do relacionamento
interpessoal.
Foram dinamizadas pequenas ações de formação, pela Direção Técnica, ao longo do ano através de
reuniões periódicas e participação e envolvimento das funcionárias na organização dos serviços e ações
de melhoria.
As funcionárias do SAD foram alvo de avaliação de desempenho, esta decorreu conforme o esperado.
Todas as funcionárias foram avaliadas de acordo com os itens propostos na ficha de avaliação e
individualmente.
A equipa do SAD é constituída por 12 funcionárias, existindo 4 equipas no turno da manhã e 1 equipa no
turno da tarde.

4. ATIVIDADES DE INOVAÇÃO E MELHORIA:

4.1. IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SOFTWARE– INNUX
No último ano foi implementado o INNUX, um software desenvolvido com base em três princípios:
facilidade de utilização, eficiência e adaptabilidade.
Integrada no mercado das Novas Tecnologias, no segmento das soluções de Controlo e Segurança, a Innux
Technologies oferece soluções adequadas à gestão e controlo de assiduidade.

4.2. PROJETO ANIMAÇÃO E TERAPIA OCUPACIONAL NO DOMICILIO
Atendendo a que o SAD se caracteriza por ter clientes com grandes níveis de dependência e que por
motivos de saúde, não possam acompanhar as atividades planeadas em PAODP, é essencial dotá-los de
respostas para potenciar uma melhoria da qualidade de vida e bem-estar. Deste modo foi proposto e
planeado atividades de animação e terapia ocupacional nos domicílios de clientes, que terá inicio durante
o mês de março de 2018.

Raquel Rocha
Directora Técnica
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DOS
SERVIÇOS DE SAÚDE
1. INTRODUÇÃO
A equipa de saúde, integrada nas respostas sociais da Santa Casa da Misericórdia de Ovar, tem apostado
em executar um trabalho exemplar com o intuito de assegurar a excelência dos serviços prestados.
Conforme o estabelecido no plano de atividades para 2017, a aposta permanece na execução de
cuidados de saúde de qualidade, procurando sempre a promoção e manutenção da vida de forma a
atender e a adequar o serviço às necessidades dos clientes.
A equipa de saúde tem como missão a centralização da prática na relação interpessoal e assenta numa
experiência que permite aos nossos profissionais compreender os clientes na sua globalidade e
especificidade, identificando necessidades de cuidados e tomando decisões que garantam que as suas
intervenções respeitem a pessoa na sua individualidade. Assim, as diversas atividades que são levadas
a cabo pelos profissionais de saúde quando cuidam do cliente adquirem a sua nobreza, não pela
natureza complicada das tarefas em si, mas pela intenção com que se dirigem a cada pessoa como ser
único.

2. A NOSSA EQUIPA

2.1. RIGOR E QUALIDADE
Durante o ano, a equipa de saúde preocupou-se em promover, implementar e monitorizar os objetivos
propostos com o intuito de adequar os cuidados às necessidades dos clientes.
Assim, realizaram-se reuniões semestrais, de carácter organizacional com a equipa de enfermagem e
com a equipa de reabilitação de forma a perceber quais os desafios e quais os planos de superação para
os obstáculos que foram surgindo.
“...quando os colaboradores estão bem informados e se identificam com a organização,
a autoestima e o desempenho melhoram, e todos passam a ter um comportamento
como se fossem embaixadores da sua organização, defendendo e informando
corretamente nas diversas situações do cotidiano.”
- Eduardo D´Aguiar in Gestão Hospitalar. O Papel do Medico Gestor
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Ocorreram também, ao longo do último ano, reuniões semanais com as diretoras técnicas das
diferentes respostas sociais para revisão de planos de desenvolvimento individuais e para
esclarecimento de questões relevantes tanto para área social como para a área da saúde.
A atividade de enfermagem na Santa Casa da Misericórdia de Ovar (SEDE) e Casa de S. Thomé verificou
um aumento significativo da sua prática, quer ao nível da prestação de cuidados diretos com os clientes
dentro da Instituição, quer no acompanhamento destes a consultas externas e na realização de exames
complementares de diagnóstico.
Desta forma, tornou-se essencial aumentar a equipa com o objetivo de fazer face às novas necessidades
e exigências. Este crescimento também permitiu que fosse possível a criação de horários mais
equitativos que dignificassem os profissionais de saúde e que assegurassem as adequadas condições
para o desempenho profissional. Assim sendo, no ano de 2017 foram contractadas três enfermeiras em
regime de prestação de serviços que vieram reforçar e estabilizar o quadro de enfermagem.
Durante o ano de 2017 a equipa de
enfermagem
acompanhamento

manteve
dos

o

clientes

das

diferentes respostas sociais a consultas
externas e na realização de exames
complementares de diagnóstico. Este
serviço

permite

que

a

troca

de

informações entre a equipa de saúde da
Instituição e as entidades médicas das diferentes Unidades de Saúde seja feita de uma forma rigorosa
aumentando assim a qualidade dos cuidados.
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3. ANÁLISE DE CONSULTAS

3.1. EVOLUÇÃO DAS CONSULTAS INTERNAS / EXTERNAS
Ao longo do ultimo ano, foi notório o aumento da vulnerabilidade dos nossos clientes fruto do produto
resultante de fatores de senescência e da morbilidade associada à presença de pluripatologias que
determinaram o aparecimento inevitável de novas necessidades. Para ir de encontro aos problemas de
saúde encontrados foram realizadas consultas médicas na Instituição três vezes por semana que
permitiu diminuir significativamente as idas ao serviço de urgência por situações que foram
rapidamente resolvidas dentro das diferentes respostas sociais.

DADOS ESTATÍSTICOS
Consultas Externas 2017
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Menos idas às Urgências
As consultas médicas na Instituição resultaram em menos idas ao serviço de urgência por situações que
foram rapidamente resolvidas dentro das diferentes respostas sociais, trazendo simultaneamente mais
conforto para os clientes.

Consultas Internas 2016 vs 2017

4. SERVIÇOS DE SAÚDE

“É necessário um acompanhamento médico regular e uma atenção especial [aos
mais idosos] para evitar a aceleração da deterioração das suas capacidades
funcionais e cognitivas” - Alexandra Lopes, Departamento de Sociologia da FLUP in
Publico.pt

4.1. DIAGNÓSTICO DE DEMÊNCIA
Na nossa Instituição foi detetado um aumento da percentagem de clientes com o diagnóstico de
demência. Sendo esta patologia caracterizada pelo declínio progressivo do funcionamento da pessoa,
descrevendo perda de memória, perda da capacidade intelectual, perda de raciocínio e perda das
competências sociais resultantes das alterações das reações emocionais normais, tornou-se necessário
adaptar os cuidados. Assim sendo, foi importantíssimo a colaboração da Psiquiatra da Instituição para
dar apoio aos nossos clientes, fornecendo indicações terapêuticas e formação dirigida à equipa de
enfermagem sobre formas de atuação especificas para este grupo de clientes.
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4.2. INVESTIMENTO NA PODOLOGIA
A podologia é a ciência na área da saúde que analisa o
membro inferior e tem como objetivo a deteção de
patologias e o tratamento de problemas que afetam o
pé. As alterações não corrigidas, as múltiplas agressões
e as manifestações nefastas no pé do idoso são
significativas. Desta forma, durante o ano de 2017 foi
necessário a implementação de dois dias mensais para
avaliação e tratamento do pé dos clientes da nossa
Instituição o que permitiu a melhoria da qualidade de
vida dos mesmos, aumentando a mobilidade e
diminuindo o risco de infeções e de quedas.

4.3. REABILITAÇÃO DE CAPACIDADES
A equipa de reabilitação da Santa Casa da Misericórdia de Ovar, constituída por uma terapeuta
ocupacional e por uma fisioterapeuta, trabalha diariamente junto dos nossos clientes nas diferentes
respostas sociais executando um trabalho exemplar na manutenção da autonomia e na promoção da
qualidade de vida.
A reabilitação na nossa Instituição tem um objetivo
muito mais vasto que simplesmente e executar um
tratamento, aborda as incapacidades de uma forma
global no sentido de minimizar o seu impacto nos
gestos e tarefas diárias dando sentido à vida dos
nossos clientes. Muitos dos idosos que através de
um episódio de doença aguda ou no contexto de
doença crónica veem comprometidas as suas
capacidades motoras e funcionais, necessitam
deste trabalho de reintegração.
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Através da nossa equipa de reabilitação foi possível obter uma visão e uma abordagem holística do idoso
com o objetivo de potencializar as suas capacidades.

5. MELHORIAS IMPLEMENTADAS

5.1. FAMILIARES ESCLARECIDOS
Foi criado dentro das nossas respostas sociais um dia de atendimento para esclarecimento de questões
relacionadas com a saúde dos nossos clientes com o objetivo de esclarecer situações de saúde/doença,
planos de intervenção, terapêutica instituída e outros assuntos que os familiares considerem
pertinentes. Esta medida fez com que as famílias soubessem a quem recorrer em caso de dúvida
levando consigo a informação atualizada sobre o estado de saúde dos seus familiares.
Agora [com o atual sistema de esclarecimento de dúvidas] fico mais descansado em relação à saúde do
meu pai/mãe. - referem alguns familiares

5.2. APOIO TECNOLÓGICO
Durante o último ano foi implementado um novo software de gestão clinica que ofereceu à equipa de
saúde uma gama de possibilidades para melhoria do desempenho profissional e no atendimento ao
cliente. Este novo programa (MedicineOne) permite a realização de registos de enfermagem e médicos
com grande precisão, facilita a prescrição eletrónica, e possibilita a gestão das consultas médicas de
uma forma simples e organizada.
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5.3. NOVOS EQUIPAMENTOS

Ao longo do último ano foi necessário investir em equipamentos mais atualizados que fizessem face às
necessidades dos nossos clientes, como um novo aspirador de secreções e um nebulizador ultrassónico.
A aquisição destes equipamentos permitiu atender as necessidades dos nossos clientes de uma forma
mais eficiente.

6. CLÍNICA S. THOMÉ
Através da nossa Clínica de S. Thomé foi possível chegar à população da cidade de Ovar, oferecendo um
serviço médico diversificado com múltiplas especialidades bem como a colheita de analises sanguíneas
e outros espécimes e execução de tratamentos de enfermagem de qualidade. Com este serviço da Santa
Casa da Misericórdia de Ovar é possível diversificar os cuidados de saúde, tornando-se num local de
referência para a população em geral.
Foi ainda criada uma nova especialidade médica em reumatologia e foi criado o serviço de terapia da
fala.
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Serviços Prestados pela Clínica de S. Thomé, 2017, Por rubrica

N.º

Conjunto de 4 sessões de terapia da fala
Consulta Cardiologia
Consulta Cirurgia Plástica Reconstrutiva e Estética
Consulta Clínica Geral e Familiar
Consulta de avaliação - terapia da fala
Consulta de Psicologia (seguintes)
Consulta Dermatologia
Consulta Endocrinologia
Consulta Medicina Dentária
Consulta Neurologia
Consulta Nutricionismo
Consulta Oftalmologia
Consulta Ortopedia
Consulta Otorrinolaringologia
Consulta Pediatria
Consulta Podologia
Consulta Psicologia (primeira)
Consulta Psiquiatria
Consulta Urologia
Crioterapia até 5 lesões
Destartarização
Pequena Cirurgia Dermatológica
Pequena Cirurgia Podologia
Tratamento de Podologia - 1
Tratamento de Podologia - 2
Tratamento de Podologia (Laser)
Tratamento Medicina Dentária
Massagem localizada
Sessão de Fisioterapia
Total

1
21
13
13
6
31
97
4
34
44
35
155
41
18
16
49
5
25
15
1
5
1
1
36
4
23
46
7
11
758

7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
Foram ainda realizadas avaliações de desempenho a todos os elementos da equipa de saúde de forma
a adequar o desempenho de
funções de cada membro, salientando que as classificações foram em média de Bom.
As avaliações de desempenho são uma ferramenta útil para analisar o empenho da equipa, permitindo
assim fazer ajustes a cada uma das funções.

Catarina Pinto
Enfermeira Coordenadora
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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES DO
CENTRO COMUNITÁRIO – ESPAÇO
ABERTO
1. INTRODUÇÃO
O presente relatório tem como finalidade descrever e avaliar as atividades desenvolvidas no Centro
Comunitário Espaço Aberto, ao longo do ano 2017.
Surge como uma estrutura onde se desenvolvem acções tão diversificadas quanto as necessidades
sentidas pela população, não sendo apenas o seu trabalho diário o somatório das atividades dirigidas a
pessoas e grupos diversificados e de diferentes faixas etárias, mas também uma modalidade integrada
e global de responder aos problemas das pessoas e das famílias.
Dando prioridade no apoio às famílias e à comunidade, procuramos estar voltados para o exterior,
englobando um leque alargado de atividades e respostas diversificadas.

2. GABINETE DE AÇÃO SOCIAL
O Gabinete de Ação Social orienta a sua ação em função das necessidades globais da população, numa
perspetiva preventiva e de minimização dos efeitos da pobreza e da exclusão social. Neste gabinete é
realizado o atendimento e o acompanhamento social de famílias. No ano de 2017, foram efetuados
1239 atendimentos com processo familiar de Rendimento Social de Inserção ou Ação Social, e 108
atendimentos a indivíduos/famílias sem processo familiar.
A média mensal dos atendimentos com processo é de 103 atendimentos.
As visitas domiciliárias assumem-se como um instrumento técnico de apoio ao acompanhamento das
famílias, devendo ser realizadas trimestralmente. Em 2017 foram efetuadas 234 visitas.
A intervenção social está relacionada com o processo de inclusão social dos indivíduos na sociedade.
No ano 2017 foram acompanhadas neste serviço: 118 famílias beneficiárias de RSI, no total de 242
indivíduos e deram entrada 9 processos novos.
No que respeita à ação social foram movimentados 67 processos familiares. Em março de 2017 houve
uma reformulação das zonas de abrangência no âmbito do serviço de
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atendimento e acompanhamento. O Centro Comunitário começou a acompanhar 14 famílias de etnia
cigana residentes no bairro social da Marinha, num total de 52 indivíduos e 9 famílias residentes em São
João de Ovar, num total de 22 indivíduos.
Este acompanhamento abarca toda uma componente burocrática, com o auxilio e preenchimento de
requerimentos que se referem a:
- Rendimento Social de Inserção;
- Abono de família;
- Apoio jurídico;
- Pensões;
- Subsídio de desemprego;
- Pedidos de ajudas técnicas;
- Outros …
O pedido à Segurança Social com posterior atribuição de apoios eventuais de precaridade, faz-se
consoante as situações de carência que mais se destacam. Em 2017 foram efetuados e atribuídos 33
pedidos de apoio sendo que foram concedidos na totalidade 6182,51€.
A par e na base de todo este processo está a equipa de NLI (Núcleo Local de Inserção), que desenvolve
um papel fundamental no concelho. Este núcleo reúne quinzenalmente, em prol dos beneficiários de
RSI e a este compete a gestão processual e contínua dos percursos de inserção do individuo/família.

3. GABINETE DE APOIO À COMUNIDADE
O Gabinete de Apoio à Comunidade proporciona respostas que favorecem as relações interpessoais, o
convívio, a solidariedade e entreajuda. Este gabinete desenvolve e promove a autonomia e o bem-estar
das pessoas.
O programa de Emergência Alimentar – Cantina Social, resposta da Segurança Social com Acordo de
Cooperação com a Santa Casa da Misericórdia, tem como objectivo fazer face às carências económicas
sentidas pela população ovarense. Começou o ano com a distribuição gratuita de 90 refeições diárias e
terminou com 41 refeições diárias. Em dezembro de 2017 iniciou-se o Programa Operacional de Apoio
aos Mais Carenciados – FEAC, cujo objetivo é colmatar as necessidades alimentares com a distribuição
mensal de diversos produtos e ao mesmo tempo dar essa responsabilidade às famílias com capacidade
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de confecionar as suas refeições. Mensalmente o CCEA apoia 175 indivíduos. Saíram da Cantina Social
11 agregados familiares que passaram a receber o apoio através do FEAC.
Ainda no âmbito do apoio alimentar e através do Banco Alimentar Contra a Fome de Aveiro, foram
apoiadas de janeiro a julho 34 famílias num total de 92 indivíduos e em dezembro 18 famílias, num total
de 57 indivíduos. As restantes, por reunirem condições, passaram para o PO-APMC - FEAC.
O Centro Comunitário “Espaço Aberto” dispõe ainda do Banco de Roupas ao qual recorreram ao longo
do ano 89 famílias, num total de 228 indivíduos.
O Bazar Social através da venda de peças de roupa, calçado e utensílios variados a preços simbólicos,
tem como objetivo principal a angariação de recursos destinados a suportar atividades e novos projetos
desenvolvidos junto da população que apoiamos, tendo angariado 504,50€. Para apoio ao seu
funcionamento, contámos com a colaboração de três voluntários alunos do ISMO (Instituto Sénior da
Misericórdia de Ovar).
O programa de educação de adultos referente ao desenvolvimento de Sessões de Alfabetização e que
teve o seu início em 2014, começou este ano com um grupo de 30 clientes e terminou com um grupo
de 25. Os indivíduos inseridos neste grupo têm escolaridade igual ou inferior ao 6ºano. Aqui, trabalhamse e desenvolvem-se as necessidades literárias mínimas. Tendo em conta as dificuldades de cada um e
o nível de aprendizagem em que se encontram, são divididos em dois níveis: nível de aprendizagem 1,
onde são integrados os clientes com dificuldades a todos os níveis e o nível de aprendizagem 2, para
clientes com algumas aprendizagens consolidadas. Para além das sessões em sala de aula, foram
realizados alguns momentos de convívio. As sessões de alfabetização assumem grande importância no
CCEA e por isso continuam a ser realizadas com o objetivo de desenvolver e aperfeiçoar novas
capacidades, abordar temas de interesse de acordo com as necessidades dos adultos. Ao longo do ano
foram realizadas 62 sessões, com a colaboração em regime de voluntariado de duas professoras do
ensino básico (reformadas), igualmente alunas do ISMO.
O Plano de Atividades formulado pela sua equipa multidisciplinar para o ano 2017, faz referência a um
programa de Férias Animadas. Neste sentido no período de férias de Verão e de Natal, desenvolveramse diversas atividades lúdicas/ práticas junto dos utentes do Gabinete de Ação Social e do G.A.J.O.
(Gabinete de Atendimento Juvenil de Ovar).
As férias animadas “Verão Divertido” decorreram no período de 3 a 14 de julho, com a presença de 15
crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 13 anos. Contámos com a colaboração de 2
voluntárias, uma utente do gabinete de ação social e uma nutricionista, professora do Instituto Sénior.
Durante este período foram realizadas atividades lúdicas, educativas e recreativas e oferta de lanche,
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tendo sido uma mais-valia o apoio da Câmara Municipal de Ovar para o desenvolvimento de algumas
das atividades planeadas, nomeadamente ao nível de transporte, acesso à piscina municipal e Escola de
Artes e Ofícios.
As férias animadas “Magia de Natal” decorreram no período de 18 a 22 de dezembro com a presença
de 15 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e os 12 anos, com diversas atividades e ofertas
de lanche, tendo também neste período sido importante a disponibilidade voluntária de 2 professoras
de ginástica, igualmente alunas do ISMO. Contámos novamente com a colaboração da Câmara
Municipal de Ovar na cedência de transporte para visita ao Museu do Brincar situado em Vagos.
A empresa YAZAKI, mais uma vez dinamizou junto dos seus colaboradores a iniciativa de oferecer
presentes a crianças acompanhadas por Instituições de Ovar. Através da iniciativa “Carta ao Pai Natal”
tornaram este Natal um pouco mais feliz e sorridente para estas crianças, pois os presentes pedidos nas
cartas foram recebidos numa bonita tarde de magia e grandes emoções. As despesas referentes às
atividades de férias animadas foram asseguradas pelo Bazar Social.
O Centro Comunitário Espaço Aberto conta também com o Programa (Re)Descobrir, onde e através de
recursos didáticos se aprende e valoriza a forma de ser, estar e fazer, fomentando o empowerment e a
mudança.
É destinado a mulheres, jovens ou adultas, com especial atenção para pessoas que não tenham
qualificações ou sejam pouco qualificadas.
Tem como objetivos o desenvolvimento da autonomização das famílias para que possam aprender a
ultrapassar os obstáculos e a resolver problemas que desencadearem a crise que originou o recurso à
prestação de RSI; promover a aquisição de competências pessoais, sociais e/ou parentais básicas para
a inclusão socioprofissional e familiar e estimulação da autonomia.
Em 2017 o programa (Re)descobrir, realizou encontros semanais, com um grupo de 16 mulheres, num
total de 26 sessões, com ações relativas ao desenvolvimento das competências pessoais, sociais e
parentais; alimentação, higiene pessoal e doméstica e ainda sessões no âmbito da educação para a
saúde.
Contámos com a colaboração voluntária da Nutricionista Professora do ISMO, no desenvolvimento de
2 sessões sobre Alimentação Saudável, sendo uma teórica e a outra prática. Foi ainda realizada uma
atividade desportiva dinamizada por uma utente do grupo e uma caminhada que juntou os elementos
dos grupos de alfabetização e (Re)descobrir.
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No âmbito do apoio à comunidade temos ainda um Banco de Ajudas Técnicas, através do qual apoiámos
situações pontuais de necessidades de alguns equipamentos, através de cedências mensais, tendo
movimentado:
Cadeira de rodas

Canadianas

Andarilho

14

4

1

Por último e também associado ao Gabinete de Apoio à Comunidade, este Centro dispõe de um grupo
denominado – Encontros Animados – constituído por uma população idosa. Funciona como espaço de
convívio e interação, com encontros bissemanais, estimulando o envelhecimento ativo e valorizando as
relações interpessoais. Ao longo de 2017 foram ainda realizados 6 passeios abertos aos seniores da
comunidade.

4. GABINETE DE PSICOLOGIA
O Gabinete de Psicologia apresenta como objetivo central a promoção da integração, desenvolvimento
e bem-estar da população abrangida, considerando como premissa base os princípios orientadores da
Psicologia. Neste sentido, a intervenção é direcionada para diversas problemáticas que interferem com
o funcionamento diário dos indivíduos. Tendo em conta a situação única de cada individuo,
privilegiamos uma avaliação clínica especializada que permita traçar um perfil que reflita as
características individuais de cada um.
Durante o ano de 2017, beneficiariam de atendimento neste gabinete 195 utentes, com uma média de
idades entre os 44 anos em que a problemática mais incidente é a depressão, seguida da ansiedade.
Foram encaminhados 5 indivíduos para a consulta de psiquiatria.
A parceria entre o Espaço Aberto e o Centro Comunitário de Esmoriz para o projeto “Integra Ovar”, e
que consiste na cedência de espaço para consultas com um psicólogo, proporcionou também ajuda
para o encaminhamento de indivíduos com comportamentos aditivos.
O projeto G.A.J.O. – Gabinete de Atendimento Juvenil de Ovar, já há vários anos que não funciona com
as parcerias do Centro de Saúde e pediatria do Hospital de Ovar que o originou. No entanto tornou-se
pertinente a manutenção deste projeto por não existir em Ovar, um serviço de Psicologia capaz de
juntar saúde mental com a sexualidade e a sua prevenção.
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Ao longo do ano este gabinete teve como papel fundamental, colmatar a falta de apoio psicológico nos
Agrupamentos de Escolas de Ovar e Ovar Sul, desde o ensino primário ao secundário. A procura para o
atendimento é solicitada pelo próprio, pela família, ou através dos encaminhamentos Institucionais, tais
como a C.P.C.J., Tribunal de Menores, Serviço Local da Segurança Social e outras.
O principal objetivo destas consultas é promover o equilíbrio emocional, psíquico das crianças e jovens,
ajudando-as a viver em harmonia e equilíbrio consigo e com os outros. Para isso, são utilizados materiais
e alguns jogos, que permitem ao Psicólogo fazer um diagnóstico da situação, tentando posteriormente
trabalhar com as crianças, jovens e com a sua família, com objetivo final de resolver o problema inicial.
Neste gabinete, a intervenção está a cargo de uma psicóloga e tem por objetivo potencializar as
competências de cada individuo, maximizando o processo de desenvolvimento pessoal, através de uma
intervenção que envolve todos aqueles que estão implicados neste processo: a criança/adolescente e a
família.
Em 2017, foram efetuados 363 atendimentos, a crianças/jovens com uma média de idades de 12/13
anos em que a problemática mais presente continua a ser as dificuldades de aprendizagem, seguida de
problemas relacionados com os divórcios dos pais, problemas de relacionamento, comportamentos de
oposição e sexualidade.
Eixos de Intervenção
•

Atendimento e acompanhamento psicológico;

•

Avaliação psicológica;

•

Programas/Projetos – Escola de Pais: foi realizada uma sessão de (In)Formação/ Partilha de
ideias, com encarregados de educação do pré-escolar da Misericórdia, cujo tema foi “Amar e
Educar, Sim e Não – Palavras de Ouro”, tendo contado nesta sessão com a presença de 17
pessoas.

•

Outras áreas/atividades.

5. ISMO –INSTITUTO SÉNIOR DA MISERICÓRDIA DE OVAR
O envelhecimento ativo deverá ser visto não apenas como uma opção, mas sobretudo como um estilo
de vida a adotar, de forma a envelhecer com mais qualidade de vida.
É possível suavizar as alterações através da adoção de estratégias de modo a que este processo normal
ocorra com maior qualidade e bem-estar. O ISMO tem tido esse papel na comunidade sénior,
desenvolvendo atividades sociais, culturais, educacionais e de convívio. Continuámos a verificar a
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adesão de novos alunos com a abertura de mais um ano letivo, tendo-se verificado a admissão de 37
alunos inscritos pela primeira vez, contando em dezembro com um total de 254 alunos inscritos.
O Plano Curricular
Anualmente procuramos ir ao encontro dos interesses e sugestões feitas pelos alunos, tendo como base
os inquéritos de avaliação do grau de satisfação por eles preenchidos no final do ano letivo.
Nesse sentido mantemos as disciplinas do seu agrado e procuramos adaptar o novo plano curricular
com sugestões e introdução de propostas de novas disciplinas.
Anualmente contamos com professores habilitados, interessados e empenhados neste projeto, estando
alguns deles já há vários anos connosco. Com a empatia criada com os alunos e identificando-se como
membros ativos nesta aprendizagem ao longo da vida, os professores são parte integrante e parceiros
neste projeto de manter o Instituto Sénior ativo e em crescimento constante. Temos continuado a dar
preferência a professores jovens, uma vez que a intergeracionalidade tem trazido benefícios tanto para
os professores como para os alunos.
Atendendo a que o ano civil enquadra diferentes anos letivos, apresentamos neste relatório plano
curricular do ano 2017/2018 com as disciplinas e alunos inscritos à data de final de 2017:
Alunos
Disciplinas

Alunos
Disciplinas

Inscritos

Inscritos

Atelier de Agulha e Dedal

4

Inglês Iniciação

8

Culinária Saudável

7

Inglês Elementar

11

Fotografia Projeto Ria de Aveiro - 1

9

Inglês Conversação

9

Fotografia Projeto Ria de Aveiro -2

8

Italiano

12

15

Psicologia

17

Grupo coral “Gerações de Ovar”

23

Oficina de Dança

11

Informática Avançada

11

Oficina de Pintura

11

Informática I

10

Património Histórico

11

Informática II

10

Pilates Clínico (2 turmas)

35

Informática III

9

Tai-chi Sénior (3 turmas)

30

Informática IV

12

Teatro

9

Informática - Smartphone

11

Tertúlias do Mundo Atual

9

Música

3

Ginástica Terapêutica

Página 70 de 124

Relatório de Actividades e Contas do Ano 2017
Disciplinas

| Santa Casa da Misericórdia de Ovar

Professor/a
Professor/a

Disciplinas

Professor/a
Professor/a

Italiano

Alexandra Tigre

Mariana Oliveira

Património Histórico

António França

Xavier Rocha

Psicologia

Márcia Barbosa

Jucelina Reis

Oficina de Dança

Márcio Santos

Grupo Coral

Maria Irene Oliveira

Tai-Chi Sénior

Vítor Hugo Santos

Informática e Smartphone

Henrique Ribeiro

Teatro

Leandro Ribeiro

Maria do Céu
Atelier Agulha e Dedal
Correia
Culinária Saudável

Fotografia
Ginástica Terapêutica

Inglês

Tertúlias do Mundo
Alexandra Tigre

Pedro Andrade
Atual

Pilates Clínico

Inês Miranda

Música

Mário Rui Oliveira

O empenho dos professores na elaboração e apresentação dos planos curriculares, assim como a
preparação e apresentação das aulas são fatores positivos para os alunos. A relação entre os professores
e os alunos é cada vez mais pautada pela amizade.

Visitas de estudo
Sempre do agrado dos alunos e tendo como prioridade uma componente cultural em áreas
diversificadas, organizamos habitualmente em cada ano letivo 6 visitas de 1 dia. Para além destas
viagens ainda realizámos uma viagem de 5 dias aos Açores, visitando as Ilhas de S. Miguel e Terceira. A
média de inscrições para cada visita foi de 50 pessoas de diferentes faixas etárias e interesses culturais,
não esquecendo o convívio salutar entre todos os participantes.

Atividades Recreativas e Culturais
Ao longo do ano de 2017 realizámos/participámos em várias iniciativas.
Em janeiro, a convite da Universidade Sénior de Oliveira de Azeméis, os grupos coral e musical,
participaram no V Encontro de Cantares de Janeiras, o que levou a preparar 2 temas para esse efeito,
pois não são o tradicional da nossa região.
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Em fevereiro e num alegre convívio, cerca de 50 alunos participaram no Cortejo da Farrapada do
Carnaval de Ovar com o tema “No recreio da escola”, recordando as brincadeiras dos tempos da sua
geração.
Em maio participaram no I Encontro de Universidades Seniores da Região de Aveiro e que decorreu em
Ílhavo. Decorreu um programa cultural durante a tarde e à noite, sendo o jantar e um programa
recreativo com atuações dos alunos das Universidades participantes na Universidade de Aveiro.
Para conclusão do ano letivo decorreu no Centro Comunitário uma “Semana Aberta”. Realizaram-se
várias atividades planeadas e dinamizadas por professores e alunos/as das várias disciplinas, culminando
numa noite de Arte, com a atuação do grupo de teatro apresentando as suas peças, alternando com
atuações do grupo coral.
No final de junho decorreu ainda nas instalações do Centro Comunitário um Arraial de Santos Populares
inserido no projeto “Um dia Pela Vida em Ovar” da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com a presença
de cerca de 100 pessoas, usufruindo das magníficas deste espaço de jardim.
No ano letivo iniciado em outubro, decorreram já 2 visitas de estudo e Convívio de S. Martinho com
receção aos Caloiros.

6. ACADEMIA ESPAÇO ABERTO
O nosso espaço de atividade física continua a ter uma grande importância, seja para a realização de
todas as classes de atividade física do ISMO e que movimentam semanalmente quase 100 alunos, seja
para um leque diversificado de opções, adequadas a diferentes faixas etárias e interesses da
comunidade, num total de 131 alunos.

Ginástica

Gin. Manutenção

Geriátrica

(3 classes)

23

34

Aerolatina

Aeróbica/Fitness

6

4

Bujikan Tsuru Dôjô

Zumba

4

8

Pilates
Karaté
(2 turmas)
24

28
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7. ACTIVIDADES DE INOVAÇÃO E MELHORIA
O Centro Comunitário Espaço Aberto contou com a colaboração de voluntários, ao nível do apoio no
Bazar Social, na elaboração das Férias Animadas (Verão e Natal), no apoio ao estudo, nas sessões de
alfabetização, programa (Re)Descobrir e no grupo dos Encontros Animados.

8. CONCLUSÃO
Conseguimos atingir a maioria dos objetivos a que nos propusemos no Plano de Atividades e, atendendo
à população com quem trabalhamos e alguma resistência à participação, podemos dizer que os
resultados foram muito positivos e motivantes. Apesar de contarmos com alguns voluntários e que
foram indispensáveis para atingirmos estes resultados, esperamos poder contar com mais alguns no
decorrer do ano de 2018, que assim nos ajudarão a ajudar e a melhorar ainda mais os resultados.
O Centro Comunitário e em especial os seus gabinetes de Ação Social, de Apoio à Comunidade e de
Psicologia trabalham em articulação com as seguintes instituições:
- Segurança Social;
- Câmara Municipal de Ovar;
- Cruz Vermelha;
- Centro Comunitário de Esmoriz;
- Conferências Vicentinas;
- Centro de Saúde;
- Hospitais de Ovar e Santa Maria da Feira;
- Fundação Pepolim;
- Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;
- Tribunal de Família de Estarreja;
- Agrupamentos de Escolas;
- Centro de Recursos para a Inclusão de Santa Maria da Feira e de Aveiro;
- Centros de Acolhimentos a pessoas Sem Abrigo;
- Outros.

Coordenadora e Equipa Técnica
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM
31/12/2017
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Análise da Situação Económica e Financeira
1. RENDIMENTOS E GANHOS
No ano de 2017, o total dos Rendimentos e Ganhos apurados ascenderam a 4.435.306,94 Euros, tendo
registado um crescimento de 3,61% em relação ao ano de 2016.

Rendimentos

2017

2016

Prestações de Serviços
2 193 022,20
2 136 002,45
- Quotas dos utilizadores
2 112 281,99
2 002 270,34
- Quotizações e Jóias
5 937,88
5 993,36
- Outros Serviços
74 802,33
127 738,75
Subs., Doações e Legados à Exploração
1 638 741,81
1 577 498,71
- ISS, IP
1 527 809,71
1 478 829,10
- Outras Entidades
47 930,93
48 788,15
- Doações e Heranças
63 001,17
49 881,46
Outros Rendimentos e Ganhos
603 542,93
566 493,06
Juros Divid. E Out. Rendimentos Similares
0,00
737,29
To t al 4 4 3 5 3 0 6 , 9 4 4 2 8 0 7 3 1 , 5 1

Variação
2,67%

3,88%

6,54%
-100,00%
3,61%

Valor
Orçado
2 125 312,09
2 010 632,41
5 901,36
108 778,32
1 510 054,34
1 478 104,07
16 950,27
15 000,00
660 875,61
106,28
4 296 348,32

% Exec.
103,19%

108,52%

91,32%
103,23%

DF Quadro 1

Rendimentos e Ganhos - 2017
Juros Divid. E Out. Rendimentos
Similares
0%

Outros
Rendimentos
e Ganhos
14%

Subs.,
Doações e
Legados à
Exploração
37%

Prestações de
Serviços
49%

DF Gráfico 1

Os rendimentos provenientes das Prestações de Serviços representam 49% do total dos rendimentos
apurados.
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No ano em análise a Misericórdia de Ovar deu continuidade a todas as suas respostas, na área do Apoio
Social e da Saúde.

DF Quadro 2
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Com o objectivo de reforçar a acção da Instituição no âmbito do apoio social prestado à comunidade,
foi apresentada candidatura para o programa FEAC 2017-2019 assumindo-se a Misericórdia de Ovar
como entidade parceira da Fundação de Válega no processo que se destina à obtenção de
financiamento para a distribuição de refeições a pessoas carenciadas. Esta operação decorre no âmbito
do Programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas e iniciou-se em Setembro de 2017.
Este modelo de apoio vem substituir gradualmente a resposta de Cantina Social, assim o Protocolo de
Cooperação da Cantina Social, que tinha uma abrangência de 88 refeições diárias, sofreu uma redução
a partir do 4º trimestre de 2017, passando para uma abrangência de 83 refeições/dia em Outubro, 62
refeições/dia em Novembro, 41 refeições/dia em Dezembro.
O novo modelo de apoio não consubstancia uma prestação de serviços, como a Cantina Social, mas sim
a atribuição de uma compensação à Instituição pelos custos a suportar com o armazenamento e
distribuição dos alimentos. No total da operação, que decorrerá no período de 2017-2019, a Instituição
tem um apoio total aprovado de 19.405,07 Euros. Para a realização deste novo serviço do Centro
Comunitário houve necessidade de dotar esta resposta de arcas frigoríficas e frigoríficos com
capacidade para armazenamento dos géneros alimentares pelo período entre o recebimento dos
mesmos e a sua distribuição pelas famílias.
De referir ainda, na Clínica de S. Thomé a cessação dos contratos detidos com a Bosch Security Systems
- Sistemas De Segurança, S.A. e Tafife - Gestão de Serviços, Lda para a prestação de serviços de medicina
curativa aos seus trabalhadores. Já no final de 2016, tinha cessado o contrato detido com a empresa
Valmet, Lda, para a prestação do mesmo tipo de serviços.
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2016

5 993,36
5 937,88

81 100,00
73 097,50

127 738,75
74 802,33

81 480,17
68 158,33

126 999,10
130 809,03

92 412,45
107 256,60

95 019,64
99 771,28

103 663,91
125 764,21

561 418,87
633 653,09

860 176,20
873 771,95

P R ESTAÇÕ ES DE SERV IÇO S P O R
R ESP O STA/SERV IÇO

2017

DF Gráfico 2

A rubrica de Subsídios, Doações e Legados à exploração, com um peso de 37% no total dos rendimentos,
apresenta no ano de 2017 um crescimento de 3,88%.
O novo Compromisso de Cooperação para o sector social e solidário celebrado entre os Ministérios da
Educação (ME), do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) e da Saúde (MS) e a União das
Misericórdias Portuguesas (UMP), a Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade (CNIS) e a
União das Mutualidades Portuguesas (UM) para o biénio 2017-2018, em 3 de Maio de 2017, actualizou
as comparticipações atribuídas no âmbito dos acordos de cooperação em 2,1%.
No global, as comparticipações da Segurança Social atribuídas no âmbito dos Acordos de Cooperação
das respostas sociais cresceram 3%.
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CDIA

SAD

CRECHE

PRÉ

68 348,88

66 943,08

275 660,64

273 492,13

221 067,83

197 139,72

192 668,02

68 863,88

65 604,32
LAR

2017

213 727,56

2016

693 902,81

666 393,99

CO MPART ICIPAÇÕ ES DA SEGUR ANÇA SO CIAL
P O R R ESP O STA

C.COMUN.

DF Gráfico 3

A Instituição registou ainda a entrada de subsídios à exploração atribuídos por:
- Instituto de Emprego e Formação Profissional de Aveiro no âmbito das medidas activas de emprego.
Mais em concreto, estágios profissionais e estímulo-emprego.
- Câmara Municipal de Ovar, atribuídos no âmbito dos Programas de Apoio ao Associativismo, Cantar
dos Reis e Carnaval Infantil.
- União das Freguesias de Ovar, atribuídos no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo e de
Protocolo de Cooperação em actividades do ISMO do Centro Comunitário.
- ESTSP Politécnico do Porto-Esc.Sup.de Tecnologia da Saúde, no âmbito do programa de acolhimento
de estagiários.
Os donativos, apresentam no ano um crescimento de 26% em relação ao ano de 2016, recebeu-se no
ano donativos no total de 63.001,17 Euros (mais 13.119,71 Euros que no exercício anterior).
A rubrica de Outros Rendimentos e Ganhos, representa 14% do total dos rendimentos do ano. Os
rendimentos provenientes das propriedades de investimento representam 78% (alienações mais rendas
e outros rendimentos) e a Imputação dos Subsídios ao Investimento têm um peso de 17% do total dos
rendimentos registados nesta rubrica.
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OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS - 2017
Outros; 31
145,42; 5%
Imputação de Subsídios p/
Investimentos; 105 051,99;
17%

- Alienações; 60 099,87;
10%

- Rendas e o.
rend. prop. de
investimento; 407
245,65; 68%
DF Gráfico 4

Em linha com a baixa taxa de inflação, o índice de actualização de rendas aprovado para o corrente ano
foi fixado em 1,0054. No ano de 2016, este índice tinha-se fixado nos 1,0016 e tinha sido negativo no
ano de 2015 (-1,0031). A Instituição auferiu em 2017 a título de Rendas de Propriedades de
Investimento o montante global de 407.245,65 Euros (mais 0,38%, 1.526,49 Euros, do que no ano
anterior).
Durante o ano foram alienados os seguintes imóveis:
- Imóvel sito na Formigosa, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, artigo U-567
- Terreno na Praia do Furadouro, em Ovar, artigo R-10034
- Terreno na Rua Manuel Nunes Branco, em Ovar, artigo U-12311
No global, as vendas destas propriedades de Investimento registaram mais-valias no valor de 60.099,87
Euros e uma menos-valia de 4.000,00 Euros pela alienação da Casa sita na freguesia de Oliveira do
Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, que havia sido adquirida pela Instituição por dação em
cumprimento por conta de serviços a prestar pela Casa de S. Thomé, devidamente registada na rubrica
de Outros Gastos e Perdas.
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2. GASTOS E PERDAS
O total dos Gastos e Perdas registados no ano de 2017 ascendeu a 4.425.259,32 Euros, menos 2,16%
do que no exercício de 2016.

Gastos
CMVMC
Fornec. E Serv. Externos
Gastos com Pessoal
Gastos de Deprec. E Amortização
Perdas por Imparidade
Outros Gastos e Perdas
Gastos e Perdas de Financiamento

2017

2016

158 773,39
149 864,35
1 008 920,25
1 043 939,55
2 626 849,18
2 602 109,21
535 782,92
547 212,51
15 114,26
23 321,53
43 923,77
87 243,07
35 895,55
69 363,91
To t al 4 4 2 5 2 5 9 , 3 2 4 5 2 3 0 5 4 , 1 3

DF Quadro 3
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Variação
5,94%
-3,35%
0,95%
-2,09%
-35,19%
-49,65%
-48,25%
-2 , 1 6 %

Valor
Orçado
130 595,34
1 043 296,89
2 612 331,44
556 852,75
15 000,00
32 278,54
36 257,66
4 426 612,62

% Exec.
121,58%
96,70%
100,56%
96,22%
100,76%
136,08%
99,00%
99,97%
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Gastos e Perdas - 2017
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Os Gastos com Pessoal têm um peso no total dos gastos suportados de 59%. Esta rubricas de Gastos e
Perdas apresentou em 2017 um crescimento de 0,95%, atingindo o montante global de 2.626.849,18
Euros, mais 24.739,97 Euros do que no exercício anterior.
No início do ano, o valor da retribuição mínima garantida foi actualizado para 557,00 Euros, o que
representa um aumento de 27 Euros (5,09%) em relação ao valor em vigor em 2016, medida que tem
um impacto relevante nas contas da Instituição. Em 2016, os Gastos com Pessoal suportados
ascenderam a 2.602.109,21 Euros, 58% do total dos gastos suportados no ano. Já no ano passado, tinha
havido uma actualização de 25 Euros do valor do salário mínimo relativamente ao valor do ano anterior
(505,00 Euros em 2015), o que contribuiu fortemente para o aumento de 8,46% do total dos Gastos
com Pessoal. Face ao aumento já suportado no ano passado e ao impacto desta nova actualização,
houve necessidade de estudar qual a melhor forma de reflectir essa actualização na tabela salarial em
vigor na Misericórdia, tendo-se optado pelo pagamento de parte do Subsídio de Refeição em dinheiro
em detrimento da actualização salarial.
Também com influência nos Gastos com Pessoal, a taxa contributiva da Segurança Social a suportar em
2017 apresenta um agravamento de 0,3%, fixando-se este ano no valor de 22,3%, dando por terminado
o período transitório da entrada em vigor do novo Código Contributivo da Segurança Social aprovado
em 2009.
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Apesar dos aumentos provocados pelas políticas acima referidas, conseguiu-se atenuar a tendência de
crescimento dos Gastos com Pessoal verificada em anos anteriores.

Evolução dos Gastos com Pessoal nos ùltimos 5
anos
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No final do ano, o quadro de pessoal era composto por 197 pessoas.
Categorias

N.º de trabalhadores - Ano 2017
Média Anual

Em dezembro

Administração/Direcção

2

2

H
1

M
1

Diretores Técnicos

4

4

0

4

Administrativos

5

5

1

4

Telefonistas/Rececionistas

7

7

0

7

Encarregadas

3

3

0

3

Psicólogos

1

1

0

1

Educadores

10

10

0

10

Aj. De Acção Educativa

17

17

0

17

Técnico serviço social

2

2

0

2

Educador Social

1

1

0

1

Animador socio cultural

3

3

0

3

Gerontologo

1

0

0

0

Técn. Diagn. E Terapêutico

2

3

0

3

Enfermeira/Chefe

1

1

0

1

Enfermeiros

6

6

1

5

Aj. De Lar e Centro de Dia

36

34

0

34

Aj. Familiar/Domiciliária

8

8

0

8

Cozinheiras

3

3

0

3

Ajud. De Cozinheira

6

6

0

6

80

81

2

79

198

197

5

192

Outros
Total
DF Quadro 4
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A rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos é a segunda rubrica com maior peso no total dos gastos
suportados (23%), atingindo, em 2017, o montante global de 1.008.920,25 Euros, menos 35.019,30
Euros do que no ano anterior. Obteve-se assim uma contenção dos gastos suportados de 3,35% em
relação ao ano anterior e uma execução orçamental de 96,7%.
No quadro seguinte, demonstra-se a evolução de cada subrubrica de Fornecimentos e Serviços Externos
no exercício de 2017 em relação ao anterior exercício de 2016 e aos valores orçamentados para cada
uma delas.

FSE
621 Subcontratos
6211 Exploração de Refeitórios
6212 Serviço de Transportes
6213 Serviços de Saúde
6214…9 Outros
622 Serviços Especializados
6221 Trabalhos Especializados
6222 Publicidade e Propaganda
6223 Vigilância e Segurança
6224 Honorários
6226 Conservacao e Reparação
6228 Outros
623 Materiais
6231 Ferr. e Utensílios Desg. Rápido
6233 Material de Escritorio
6234 Artigos para Oferta
6235 Rouparia
6238 Outros
624 Energia e fluídos
6241 Electricidade
6242 Combustíveis
6243 Água
6244 Outros Fluídos
625 Deslocações, estadas e transportes
625 Deslocacoes e Estadas
626 Serviços diversos
6261 Rendas e Alugueres
6262 Comunicação
6263 Seguros
6265 Contencioso e Notariado
6266 Despesas de Representacao
6267 Limpeza Higiene e Conforto
6268 Outros serviços

2017

2016

621 429,11
634 731,00
421 017,31
413 078,35
20 475,62
19 723,82
126 641,93
151 397,45
53 294,25
50 531,38
102 096,63
97 870,88
5 833,46
6 054,23
32,14
50,00
0,00
116,68
6 393,54
5 485,88
66 586,57
75 891,69
23 250,92
10 272,40
34 359,19
51 514,93
6 516,66
5 900,25
1 994,71
376,81
1 485,26
921,03
0,00
13,51
24 362,56
44 303,33
178 594,06
179 337,55
60 941,36
54 160,65
11 837,51
11 032,62
33 014,90
30 540,38
72 800,29
83 603,90
14 532,78
26 250,06
14 532,78
26 250,06
57 908,48
54 235,13
10 171,86
7 426,67
17 373,96
15 548,58
20 679,82
18 838,20
695,78
774,76
10,00
0,00
0,00
29,00
8 977,06
11 617,92
1 008 920,25 1 043 939,55

Variação
-2,10%

4,32%

-33,30%

-0,41%

-44,64%
6,77%

-3 , 3 5 %

Valor
Orçado
623 831,84
413 643,19
19 013,28
140 322,34
50 853,03
154 620,15
14 248,53
148,00
862,27
6 402,10
122 455,58
10 503,67
30 417,02
2 219,30
261,99
1 299,39
18,01
26 618,33
164 632,74
46 892,01
10 897,63
25 391,88
81 451,22
24 086,09
24 086,09
45 709,05
10 463,23
13 196,01
12 386,00
1 033,04
0,00
24,66
8 606,11
1 043 296,89

% Exec.
99,61%

66,03%

112,96%

108,48%

60,34%
126,69%

96,70%

DF Quadro 5

Os Gastos com as amortizações do exercício, apresenta uma redução em relação ao ano anterior devido
aos planos de amortização de cada item do activo fixo.
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2017

2016

Variação

535 782,92

547 212,51

-2,09%

Valor
Orçado
556 852,75

% Exec.
96,22%

No exercício em análise, destacam-se os seguintes investimentos em activo fixo:
- No início de 2017, deu-se por concluída a implementação do novo sistema informático de gestão,
processo iniciado no final do ano passado. A implementação deste novo sistema de gestão veio dotar o
pessoal técnico da Instituição de uma solução informática de gestão global, que veio permitir a partilha
de informação em diferentes níveis, de forma integrada e online, e a automatização de rotinas e
procedimentos, bem como a actualização do sistema de controlo de acessos e marcações
pontométricos.
- Foi instalado um espaço de actividade física com aparelhos para ginástica biomecânicos, no espaço
exterior do edifício sede, junto às instalações do edifício de Centro de Dia. O investimento ascendeu a
3.216,05 Euros acrescidos de IVA e teve uma comparticipação financeira da Câmara Municipal de Ovar
no valor de 482,41 Euros.
- Durante o ano foi adquirido diverso equipamento para as ERPI´s, nomeadamente, cadeirões, roupeiros
e outro mobiliário para substituição do equipamento existente que já não se encontrava nas melhores
condições.
- Devido ao início da operação do novo FEAC no âmbito do Programa Operacional de Apoio às Pessoas
Mais Carenciadas, foi adquirido diverso equipamento de frio por forma a dotar o Centro Comunitário
de condições de armazenamento de alimentos. Estes alimentos são recebidos pelos nossos serviços do
Centro Comunitário e posteriormente distribuídos pelas famílias beneficiárias deste programa.
No âmbito de grandes investimentos, em 2017, ocorreu um investimento global de 66.880,50 Euros,
correspondente a projectos de execução e estudos de viabilidade de construção das operações de
investimento previstas em plano, nomeadamente, Edifício destinado a pessoas com doenças neuro
degenerativas, remodelação das instalações da Casa de S. Thomé e Sala Polivalente.
Com grande contributo para a redução da despesa global suportada, destaca-se a redução dos gastos
suportados com os financiamentos detidos junto de Instituições bancárias.
A Instituição tem vindo ao longo do tempo a reduzir o endividamento bancário com impacto nos gastos
com financiamento suportados. No ano de 2017, os gastos com juros e outros custos de financiamento
ascenderam a 35.895,55 Euros, apresentando uma redução de 33.468,36 Euros em relação ao valor
suportado no ano anterior.
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O valor do endividamento bancário em 31/12/2017 corresponde na sua totalidade a contratos de
empréstimos bancários de longo prazo em fase de amortização de capital. Durante o exercício de 2017
foi liquidado o montante total de 377.295,82 Euros de capital financiado.

Instituição Bancária
ABanca
Caixa Económica Montepio Geral
Caixa Geral de Depósitos

Valor em
Valor em
dívida em
dívida em
31/12/2016
31/12/2017
1 214 197,00
948 967,68
456 935,10
389 367,75
288 994,53
244 495,38
To t al 1 9 6 0 1 2 6 , 6 3 1 5 8 2 8 3 0 , 8 1

DF Quadro 7
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3. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

O Resultado Líquido do Exercício apurado no ano de 2017 foi positivo em 10.047,62 Euros.
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Balanço em 31/12/2017
Rubricas

Notas

2017

2016

ACTIVO
Activo não corrente
Activos fixos tangíveis
Bens do património histórico e cultural
Propriedades de Investimento
Activos Intangíveis
Investimentos financeiros
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

6
8
13
Subtotal

Activo corrente
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Outros activos financeiros
Caixa e depósitos bancários

9
16.2
16.4
16.1
16.2
16.3
4

Subtotal
Total do activo
FUNDOS PA T RI M ONI A I S E PA SSI V O
Fundos Patrimoniais
Fundos
Excedentes técnicos
Reservas
Resultados transitados
Excedentes de revalorização
Outras variações de fundos patrimoniais

7 422 512,73 7 834 813,23
0,00
0,00
2 799 786,96 2 772 317,09
0,00
0,00
73 764,60
71 592,89
0,00
0,00
10 296 064,29 10 678 723,21
19 294,33
31 580,88
66 082,05
41 077,80
0,00
0,00
21 799,89
25 198,99
3 389,32
2 736,76
99 898,20
125 771,77
16 265,25
10 201,16
0,00
0,00
218 968,00
227 959,81
445 697,04
464 527,17
10 741 761,33 11 143 250,38

137 272,13
0,00
655 447,07
2 951 486,81
2 209 589,17
2 233 738,12

137 272,13
0,00
655 447,07
3 193 809,43
2 209 589,17
2 292 926,56

Total do capital próprio

8 187 533,30
10 047,62
8 197 580,92

8 489 044,36
-242 322,62
8 246 721,74

Subtotal

0,00
0,00
1 582 830,81
0,00
1 582 830,81

0,00
0,00
1 960 126,63
0,00
1 960 126,63

130 184,91
0,00
118 234,38
0,00
0,00
195 411,09
517 519,22
0,00

65 079,11
0,00
117 095,06
0,00
0,00
229 884,99
524 342,85
0,00

8/16.9
Subtotal

Resultado liquido do exercicio

Passivo
Passivo não corrente
Provisões
Provisões específicas
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar

7

Passivo corrente
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes publicos
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros
Financiamentos obtidos
Diferimentos
Outras contas a pagar
Outros passívos financeiros
Subtotal
Total do Passivo
Total dos fundos patrimoniais e do passivo
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Demonstração de Resultados por Naturezas
(ESNL) em 31/12/2017
Rendimentos e Gastos
Vendas e serviços prestados

Notas
10

Subsídios, doações e legados à exploração
ISS, IP - Centros Distritais

11/12/16.7

Outros

11/16.7

Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos

3.1.6/9
16.8

Gastos com o pessoal

14

Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

16.2/16.3

Provisões (aumentos/reduções)
Provisões especificas (aumentos/reduções)
Outras imparidades (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas

16.9
16.10

Resultado antes de depreciações, gastos de financiam ento e im postos
Gastos / reversões de depreciação e de amortização

6

Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e im postos)
Juros e rendimentos similares obtidos

10/13

Juros e gastos similares suportados

7/13
Resultado antes de im postos

Impostos sobre o rendimento do periodo
Resultado liquido do periodo
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2017

2016

2 193 022,20
1 638 741,81
1 527 809,71
110 932,10
0,00
0,00
-158 773,39
-1 008 920,25
-2 626 849,18
0,00
-15 114,26
0,00
0,00
0,00
0,00
603 542,93
-43 923,77

2 136 002,45
1 577 498,71
1 478 829,10
98 669,61
0,00
0,00
-149 864,35
-1 043 939,55
-2 602 109,21
1,00
-23 321,53
0,00
0,00
0,00
0,00
566 493,06
-87 243,07

581 726,09

373 516,51

-535 782,92

-547 212,51

45 943,17

-173 696,00

0,00
-35 895,55

737,29
-69 363,91

10 047,62

-242 322,62

0,00

1,00

10 047,62

-242 322,62
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Demonstração dos Resultados por Funções em 31/12/2017
RUBRICAS
Vendas e serviços prestados
Custo das vendas e dos serviços prestados

Notas
10
6/9/16.8

Resultado bruto
Outros rendimentos
ISS, IP
Outros
Gastos de distribuição
Gastos administrativos
Gastos de investigação e desenvolvimento
Outros gastos

11/12/16.7
11/16.7/16.9

Resultado operacional
Gastos de financiamento (líquidos)
Resultado antes de im postos
Imposto sobre o rendimento do periodo
Resultado líquido do período

7

Lar

C. Dia

873 771,95 125 764,21
-1 596 161,73 -212 680,15
-722 389,78

-86 915,94

695 795,16
693 902,81
1 892,35
0,00
-67 449,33
0,00
0,02

70 423,85
68 863,88
1 559,97
0,00
-37 651,25
0,00
0,00

-94 043,93

-54 143,34

0,00

0,00

-94 043,93

-54 143,34

0,00

0,00

-94 043,93

-54 143,34

SAD

Casa

Creche

Pré

C. Com.

POAMFC

Clínica

Cantina

Act. Patrim.

2017

2016

99 771,28 633 653,09 107 256,60 130 809,03
68 158,33
-242 440,14 -826 765,18 -364 173,14 -409 731,22 -194 448,83

0,00
-322,72

74 802,33
-75 939,54

73 097,50
-52 928,78

5 937,88
-22 381,24

2 193 022,20 2 136 002,45
-3 997 972,67 -4 035 690,13

-142 668,86 -193 112,09 -256 916,54 -278 922,19 -126 290,50

-322,72

-1 137,21

20 168,72

-16 443,36

-1 804 950,47 -1 899 687,68

198 659,25
197 139,72
1 519,53
0,00
-38 886,92
0,00
0,00

2 004,92
0,00
2 004,92
0,00
-37 166,29
0,00
-5 464,13

222 587,58
221 067,83
1 519,75
0,00
-43 829,68
0,00
0,00

278 335,83
275 660,64
2 675,19
0,00
-52 479,50
0,00
0,00

76 016,87
68 348,88
7 667,99
0,00
-26 530,04
0,00
-461,96

185,18
0,00
185,18
0,00
0,00
0,00
0,00

11 031,66
0,00
11 031,66
0,00
-7 821,36
0,00
-770,65

0,00
0,00
0,00
0,00
-16 959,29
0,00
-3 693,34

687 244,44
2 825,95
684 418,49
0,00
-18 693,67
0,00
-33 533,71

2 242 284,74
1 527 809,71
714 475,03
0,00
-347 467,33
0,00
-43 923,77

2 143 991,77
1 478 829,10
665 162,67
0,00
-307 435,49
0,00
-110 564,60

17 103,47 -233 737,59

-78 158,64

-53 065,86

-77 265,63

-137,54

1 302,44

-483,91

618 573,70

45 943,17

-173 696,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-35 895,55

-35 895,55

-68 626,62

17 103,47 -233 737,59

-78 158,64

-53 065,86

-77 265,63

-137,54

1 302,44

-483,91

582 678,15

10 047,62

-242 322,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 103,47 -233 737,59

-78 158,64

-53 065,86

-77 265,63

-137,54

1 302,44

-483,91

582 678,15

10 047,62

-242 322,62

0,00

0,00
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Demonstração das Alterações nos Fundos Próprios
Dem ons tra çã o Indi vi dua l da s Al tera ções nos F undos Pa tri m oni a i s no Perí odo 2016
FundosPatrimonias atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
Notas

Posição em 1 de Janeiro de 2016

6

137 272,13

Alterações no Período
Primeira Adopção de novo referencial contabilístico
Alterações de Políticas Contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e
intangíveis e respectivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
7
Resultado Liquido do Período
8
Resultado extensivo

Excedentes
Técnicos

Reservas

Resultados
Transitados

Ajustamentos
Outras Variações
Excedentes de
em Activos
nos Fundos
Revalorização
Financeiros
Patrimoniais

0,00 655 447,07 2 408 927,88

0,00

2 209 589,17

2 316 079,68

784 881,55

0,00

0,00

0,00

784 881,55

0,00

0,00

8/16.9
10
6+7+8+10

Resultado
Líquido do
Período

0,00

137 272,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-23 153,12

0,00 655 447,07 3 193 809,43

0,00

2 209 589,17

2 292 926,56
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Interesses
Minoritários

Total dos
Fundos
Patrimoniais

0,00 8 512 197,48

0,00

0,00

-784 881,55
0,00
-242 322,62 -242 322,62

0,00
0,00
0,00 -242 322,62

-1 027 204,17 -242 322,62

0,00 -242 322,62

-23 153,12

-23 153,12

-23 153,12
0,00

Total

784 881,55 8 512 197,48
-784 881,55

9=7+8

Operações com instituidores no período
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

Posição em 31 de Dezembro de 2016

Fundos

0,00

-23 153,12

-242 322,62 8 246 721,74

0,00

-23 153,12

0,00 8 246 721,74
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Dem ons tra çã o Indi vi dua l da s Al tera ções nos F undos Pa tri m oni a i s no Perí odo 2017
FundosPatrimonias atribuídos aos instituidores da entidade-mãe
Ajustamentos
Outras Variações
Excedentes
Resultados
Excedentes de
Notas
Fundos
Reservas
em Activos
nos Fundos
Técnicos
Transitados
Revalorização
Financeiros
Patrimoniais

Posição em 1 de Janeiro de 2017

6

137 272,13

Alterações no Período
Primeira Adopção de novo referencial contabilístico
Alterações de Políticas Contabilísticas
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras
Excedentes de revalorização de activos fixos tangíveis e
intangíveis e respectivas variações
Ajustamentos por impostos diferidos
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais
7
Resultado Liquido do Período
8
Resultado extensivo

0,00

2 209 589,17

2 292 926,56

242 322,62

0,00

0,00

0,00

242 322,62

0,00

0,00

0,00

9=7+8

Operações com instituidores no período
Fundos
Subsídios, doações e legados
Outras operações

8/16.9
10

Posição em 31 de Dezembro de 2017

0,00 655 447,07 3 193 809,43

6+7+8+10

0,00
137 272,13

0,00

0,00

0,00

25 368,25
-84 556,69
-59 188,44

0,00 655 447,07 3 436 132,05

0,00

2 209 589,17

2 233 738,12

0,00

0,00
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Resultado
Líquido do
Período

Total

-242 322,62 8 246 721,74

Interesses
Minoritários

Total dos
Fundos
Patrimoniais

0,00 8 246 721,74

-242 322,62

0,00

0,00

-242 322,62
10 047,62

0,00
10 047,62

0,00
0,00

0,00
10 047,62

-232 275,00

10 047,62

0,00

10 047,62

25 368,25
0,00

25 368,25

-474 597,62 8 197 580,92

25 368,25
0,00

25 368,25

0,00 8 197 580,92
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
Rubricas
Notas
F l uxos de ca i xa de a cti vi da des opera ci ona i s
Recebimentos de clientes e utentes
pagamentos de subsídios
pagamentos de apoios
pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa geradas pelas operações
Pa g a m ento/Recebi m ento do i m pos to s obre o rendi m ento
Outros recebi m entos /pa g a m entos
Fluxos das actividades operacionais (1)

2017

2016

2 184 004,24
0,00
0,00
0,00
-1 063 028,94
-2 746 654,40
-1 625 679,10
0,00
1 602 327,66
-23 351,44

2 318 928,40
0,00
0,00
0,00
-1 499 260,11
-2 380 234,30
-1 560 566,01
0,00
1 373 769,71
-186 796,30

F l uxos de ca i xa da s a cti vi da des de i nves ti m ento
Pa g a m entos res pei ta ntes a :
Activos fixos tangíveis
Activos Intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Activos

-90 951,09
0,00
0,00
-514,36

-1 000,00
0,00
-43,06
-14 182,25

Recebi m entos proveni entes de:
Activos fixos tangíveis
Activos Intangíveis
Investimentos financeiros
Outros Activos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos

1 147,23
0,00
2,14
455 640,88
5 808,36
0,37
0,77

0,00
0,00
1,90
365 291,18
0,00
34,24
0,00

371 134,30

350 102,01

0,00
0,00
0,00
58 436,18
0,00

682 400,40
0,00
0,00
51 227,06
40 329,82

-377 295,82
-37 915,03
0,00
0,00
0,00

-705 501,85
-61 709,86
0,00
0,00
0,00

-356 774,67

6 745,57

-8 991,81
0,00
227 959,81
218 968,00

170 051,28
0,00
57 908,53
227 959,81

Fluxos das actividades de investimento (2)
F l uxos de ca i xa da s a cti vi da des de f i na nci a m ento
Recebi m entos proveni entes de
Financiamentos obtidos
Realizações de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pa g a m entos res pei ta ntes a :
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos
Reduções de fundos
Outras operações de financiamento
Fluxos de actividades de financiamento (3)
V a ri a çã o de ca i xa e s eus equi va l entes ( 1 + 2 + 3)
Ef ei tos da s di f erença s de câ m bi o
Ca i xa e s eus equi va l entes no i ní ci o do perí odo
Ca i xa e s eus equi va l entes no f i m do perí odo
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Anexo
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
A Santa Casa da Misericórdia de Ovar, com sede na Rua Dr. Francisco Zagalo, em Ovar, é uma associação
sem fins lucrativos, constituída em 29/01/1910 e tem como actividade principal o Apoio Social.
A Santa Casa da Misericórdia de Ovar é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, de utilidade
pública, registada na Direcção Geral da Segurança Social em 16/05/1983, no Livro das Irmandades da
Misericórdia, a folhas 122 e 122v sob o n.º 35/83.
Na sua actividade regular desenvolve diversas respostas nas áreas de apoio à infância, à juventude, às
pessoas mais idosas, às pessoas com dependência física e/ou psíquica, às pessoas vítimas de qualquer
tipo de violência ou discriminação, às pessoas com necessidade de cuidados de saúde e às pessoas ou
grupos sociais que, por razões de carácter permanente ou acidental, venham a ter necessidade de
prestação de cuidados específicos.
Actividades desenvolvidas:
87301 – Actividades de apoio social para pessoas idosas, com alojamento
88101 – Actividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento
85100 – Educação Pré-Escolar
88910 – Actividades de cuidados para crianças, sem alojamento
88990 – outras actividades de apoio social sem alojamento
86210 – Actividades de prática médica de clínica geral, em ambulatório
86220 – Actividades de prática médica de clínica especializada, em ambulatório
86906 – Outras actividades de saúde humana, n.e.
68200 – Arrendamento de bens imobiliários

Página 95 de 124

Relatório de Actividades e Contas do Ano 2017

2. REFERENCIAL

CONTABILÍSTICO

| Santa Casa da Misericórdia de Ovar

DE

PREPARAÇÃO

DAS

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 - As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas no pressuposto da continuidade das
operações a partir dos registos contabilísticos da Entidade e de acordo com as Normas Contabilísticas e
de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do
Sector Não Lucrativo (ESNL) aprovado pelo Decreto-lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março.
2.2 - 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.
2.3 - O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações
Financeiras foram as seguintes:
3.1. Bases de Apresentação
As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das
Demonstrações Financeiras (BADF)
3.1.1. Continuidade:
Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro
previsível, presumindo-se a manutenção da actividade de prestação de serviços sem necessidade de
reduzir consideravelmente o nível das suas operações.
3.1.2. Regime do Acréscimo (periodização económica):
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. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respectivas contas das rubricas “Devedores e
credores por acréscimos” e “Diferimentos”.
Consistência de Apresentação
As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da
apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, excepto quando ocorrem
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alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas
neste Anexo.
3.1.3. 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.
3.1.4. Compensação
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos, não são compensados excepto quando tal for
exigido ou permitido por uma NCRF. 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.
3.2. Políticas de Reconhecimento e Mensuração
3.2.1.Activos Fixos Tangíveis
Os “Activos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido
das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção
inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às
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actividades necessárias para colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da
forma pretendida e, se 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.

Os activos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo
valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos activos são
registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam susceptíveis de gerar
benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método
da linha recta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra
abaixo:
Edifícios e outras construções

- 20 a 50 anos

Equipamento básico

- 1 a 10 anos

Equipamento de transporte

- 4 anos

Equipamento administrativo

- 1 a 8 anos

Outros activos fixos tangíveis

-

1

a 20 anos

3.2.2. Propriedades de Investimento

Incluem essencialmente edifícios e outras construções detidos para obter rendimento e/ou valorização
do capital. Estes activos não se destinam à produção de bens ou ao fornecimento de serviços. Também
não se destinam a fins administrativos ou para venda no decurso da actividade corrente dos negócios.
São registados pelo seu custo de aquisição ou de produção na rubrica “Propriedades de investimento
em desenvolvimento” até à conclusão da construção ou promoção do activo.
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Os bens que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor,
ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade do dador.
As despesas com manutenção, reparação, seguros, entre outros que decorram da utilização, são
reconhecidas nas respectivas rubricas da Demonstração dos Resultados. No entanto as benfeitorias que
se prevê gerarem benefícios económicos futuros acrescem ao valor das Propriedades de Investimento
As mais ou menos valias provenientes da venda de activos fixos tangíveis são determinadas pela
diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e são espelhadas na
Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

3.2.3.Investimentos financeiros
Sempre que a Entidade tenha uma influência significativa, em empresas associadas, ou exerça o
controlo nas decisões financeiras e operacionais, os “Investimentos Financeiros” são registados pelo
Método da Equivalência Patrimonial (MEP). Geralmente traduz-se num investimento com uma
representação entre 20% a 50% do capital de outra Entidade.
Pelo MEP as participações são registadas pelo custo de aquisição, havendo a necessidade de ajustar
tendo em conta os resultados líquidos das empresas associadas ou participadas. Este ajuste é efectuado
por contrapartida de gastos ou rendimentos do período e pelos dividendos recebidos, líquido de perdas
por imparidade acumuladas.
Aquando da aquisição da participação pode-se verificar um Goodwill, isto é, o excesso do custo de
aquisição face ao justo valor dos capitais próprios na percentagem detida, ou um Badwill (ou Negative
Goodwill) quando a diferença seja negativa. O Goodwill encontra-se registado separadamente numa
subconta própria do investimento, sendo necessário, na data de Balanço, efectuar uma avaliação dos
investimentos financeiros quando existam indícios de imparidade. Havendo é realizada uma avaliação
quanto à recuperabilidade do valor líquido do Goodwill, sendo reconhecida uma perda por imparidade
se o valor deste exceder o seu valor recuperável.
Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos da subsidiária adquirida, a
diferença é reconhecida directamente em resultados do período. O ganho ou perda na alienação de
uma Entidade inclui o valor contabilístico do Goodwill relativo a essa Entidade, excepto quando o
negócio a que esse Goodwill está afecto se mantenha a gerar benefícios para a Entidade.
De acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro 12 – Imparidade de Activos, o Goodwill
não é amortizado, estando sujeito, como referido, a testes anuais de imparidade. Estas perdas por
imparidade não são reversíveis.
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3.2.4.Inventários
Os Inventários que a Entidade detém destinam-se a contribuir para o desenvolvimento das actividades
presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e não estão directamente relacionados
com a capacidade de para ela gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo de aquisição. A
Entidade adopta como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

3.2.5.Instrumentos Financeiros
Os activos e passivos financeiras são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das
disposições contratuais do instrumento.
Este ponto é aplicável a todos “Instrumentos Financeiros” com excepção:
• Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
• Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
• Direitos decorrentes de um contrato de seguro excepto se o contrato de seguro resulte numa
perda para qualquer das partes em resultado dos termos contratuais que se relacionem com:
o Alterações no risco segurado;
o Alterações na taxa de câmbio;
o Entrada em incumprimento de uma das partes;
o Locações, excepto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 Alterações no preço do bem locado;
 Alterações na taxa de câmbio
 Entrada em incumprimento de uma das contrapartes
Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros
As
quotas
e
qualquer
outro
tipo
de
contribuição

procedentes

de

fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros que se encontram com
saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão
registados no activo pela quantia realizável.

Clientes e outras contas a Receber
Os valores de “Clientes” e de “Outras contas a receber” encontram-se registados pelo seu custo estando
deduzidos no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim
retratar o valor realizável líquido.
As “Perdas por Imparidade” são registadas na sequência de eventos ocorridos que apontem de forma
objectiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido
(total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respectivo valor
actual dos fluxos de caixa futuros estimados.
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Outros activos e passivos financeiros
Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são
mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do
período.
Os custos de transacção só podem ser incluídos na mensuração inicial do activo ou passivo financeiro,
quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.
À data de relato a Entidade avalia todos os seus activos financeiros que não estão mensurados ao justo
valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objectiva de que se encontra em imparidade,
esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.
Os Activos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma
Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

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

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

3.2.6.Fundos Patrimoniais
A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos activos após dedução dos passivos.
Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:
•
•
•

fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes;
subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a
cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

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

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

Locações
Os contratos de locações (leasing) são classificados como:
•
•

Locações financeiras quando por intermédio deles são transferidos, de forma substancial, todos
os riscos e vantagens inerentes à posse do activo sob o qual o contrato é realizado; ou
Locações operacionais quando não ocorram as circunstâncias das locações financeiras.

De referir que as locações estão classificadas de acordo com a característica qualitativa da “Substância
sobre a forma”, isto é, a substância económica sobre a forma do contrato.

Os Activos Fixos Tangíveis que se encontram na Entidade por via de contratos de locação financeira são
contabilizados pelo método financeiro, sendo o seu reconhecimento e depreciações conforme se
encontra referido no ponto 3.2.1. das Políticas Contabilísticas.
Os juros decorrentes deste contrato são reconhecidos como gastos do respectivo período, respeitando
sempre o pressuposto subjacente do Regime do Acréscimo. Por sua vez os custos directos iniciais são
acrescidos ao valor do activo (por exemplo: custos de negociação e de garantia).
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Não havendo certeza razoável que se obtenha a propriedade, no final do prazo de locação, o activo é
depreciado durante o prazo da locação ou a sua vida útil, o que for mais curto.
Tratando-se de uma locação operacional as rendas são reconhecidas como gasto do período na rubrica
de “Fornecimentos e Serviços Externos”.
3.2.9.Estado e Outros Entes Públicos
Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC)
estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC):
“As pessoas colectivas de utilidade pública administrativa;
As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas colectivas
àquelas legalmente equiparadas;
As pessoas colectivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins
científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio
ambiente.”
A Instituição beneficia ainda, de acordo com as condições do Decreto-Lei n.º 20/90, de 13 de Janeiro,
da possibilidade de reembolso do IVA suportado: (i) na aquisição de bens ou serviços relacionados com
a construção, manutenção e conservação de imóveis utilizados na prossecução dos respectivos fins
estatutários e (ii) nas aquisições de bens ou serviços relativos a elementos do activo imobilizado
corpóreo, sujeitos a deperecimento (excluindo veículos e suas reparações) utilizados única e
exclusivamente na prossecução dos respectivos fins estatutários. O IVA é reembolsado em montante
equivalente a 50% do valor suportado. Durante o ano de 2017, beneficiou também do reembolso de
50% do IVA dos bens e serviços de alimentação de acordo com o aprovado no Orçamento de Estado
para 2017.

4. FLUXOS DE CAIXA
Em 31/12/2017, os valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários desagregam-se
conforme o seguinte mapa:
Descrição
Caixa
Depósitos à ordem
Outros Depósitos Bancários

Conta
11
12
13
Total
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ALTERAÇÕES

NAS

ESTIMATIVAS

CONTABILÍSTICAS E ERROS:
O valor dos serviços prestados na Casa de S. Thomé é influenciado pelos direitos de ocupação vitalícia
adquiridos pelos utentes no início da frequência desta resposta. O valor referente a este direito de
ocupação tem vindo a ser diferido por 5 anos com início no ano da ocupação. A baixa rotatividade de
utentes que se verifica nesta resposta leva a que esse diferimento provoque grandes oscilações nos
rendimentos conforme ocorram aquisições no ano ou não. De forma a reduzir essas oscilações e por se
considerar que é uma política mais correcta de diferir esses rendimentos, no ano de 2015, foi alterada
a forma da sua contabilização, diferindo-se esses rendimentos pelo período de esperança média de vida
á idade de cada um dos utentes, de acordo com os dados da Tábua de Mortalidade publicada pelo
Instituto Nacional de Estatística.

6. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
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, são os
constantes nos quadros abaixo apresentados.
Activo Fixo Tangível:
Rubricas
Terrenos e Recursos Naturais
Edificios e O.Construções
Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Outras Activos Fixos Tangíveis
Totais

Saldo em
31/12/2015
49 804,61
14 142 122,66
677 161,30
211 824,15
430 971,99
120 485,68
1 5 6 3 2 3 7 0 ,3 9

Alterações

Saldo em
31/12/2016

0,00
49 804,61
0,00
14 142 122,66
10 073,66
687 234,96
104 998,24
316 822,39
55 880,49
486 852,48
0,00
120 485,68
1 7 0 9 5 2 ,3 9 1 5 8 0 3 3 2 2 ,7 8

Alterações

Saldo em
31/12/2017

0,00
49 804,61
0,00
14 142 122,66
11 980,87
699 215,83
0,00
316 822,39
44 621,05
531 473,53
0,00
120 485,68
5 6 6 0 1 ,9 2 1 5 8 5 9 9 2 4 ,7 0

Depreciações Acumuladas:
Rubricas
Edificios e O.Construções
Equipamento Básico
Equipamento Transporte
Equipamento Administrativo
Outras Activos Fixos Tangíveis
Totais

Saldo em
31/12/2015
6 164 284,86
644 305,47
183 448,05
416 012,97
92 401,33
7 5 0 0 4 5 2 ,6 8

Alterações
477 410,22
14 173,08
35 708,26
19 016,20
904,75
5 4 7 2 1 2 ,5 1
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Saldo em
31/12/2016
6 641 695,08
658 478,55
219 156,31
435 029,17
93 306,08
8 0 4 7 6 6 5 ,1 9

Alterações
477 113,10
9 727,32
29 945,14
18 092,61
904,75
5 3 5 7 8 2 ,9 2

Saldo em
31/12/2017
7 118 808,18
668 205,87
249 101,45
453 121,78
94 210,83
8 5 8 3 4 4 8 ,1 1
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Em 31 de Dezembro de 2017 os seguintes imóveis constituíam garantias reais em financiamentos
bancários:


Edifício sito na Rua Fonte do Casal, em Ovar



Edifício sito na Rua Cândido dos Reis, 48/52, em Ovar



Edifício sito na Travessa Castilho, em Ovar

7. CUSTOS DE EMPRÉSTIMOS OBTIDOS
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são usualmente reconhecidos como
gastos à medida que são incorridos.
No decurso do período findo em 31/12/2017 não foram capitalizados no custo de activos quaisquer
custos respeitantes a custos de empréstimos obtidos.
No final de 2017 os financiamentos detidos caracterizavam-se da seguinte forma:

Tipo de Financiamento
Financiamentos Bancários
Contas Correntes Caucionadas
Descobertos Bancários
Total

Valor em 31/12/2017
1 582 830,81
0,00
0,00
1 5 8 2 8 3 0 ,8 1

Valor em 31/12/2016
1 960 126,63
0,00
0,00
1 9 6 0 1 2 6 ,6 3

35 895,55
2,27%

69 363,91
3,54%

Gastos e Perdas de Financiamento
Custo do Financiamento

8. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
Durante os períodos findos em 31/12/2016 e em 31/12/2017, o movimento ocorrido na quantia
escriturada das propriedades de investimento, foi o seguinte:
Rubricas
Propriedades de Investimento
Totais

Saldo em
31/12/2015
2 767 317,09
2 7 6 7 3 1 7 ,0 9

Aquisições
5 000,00
5 0 0 0 ,0 0

Alienações
0,00
0 ,00

Saldo em
31/12/2016
2 772 317,09
2 7 7 2 31 7 ,0 9

Saldo em
31/12/2017
40 470,00 13 000,13 2 799 786,96
4 0 4 7 0 ,0 0 1 3 0 00 ,1 3 2 7 9 9 7 8 6,9 6

Aquisições

Em 2017, procedeu-se à alienação dos seguintes imóveis:
- Imóvel sito na Formigosa, em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, artigo U-567
- Terreno na Praia do Furadouro, em Ovar, artigo R-10034
- Terreno na Rua Manuel Nunes Branco, em Ovar, artigo U-12311
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Em 31 de Dezembro de 2017 as seguintes propriedades de investimento constituíam garantias reais em
financiamentos bancários:

 Quinta do Canelão, em Ovar
 Edifício sito na Rua Cândido dos Reis, 56/58, em Ovar
 Edifício sito na Rua Antero de Quental, 44, em Ovar
Em 2017, foram doados à Instituição os seguintes imóveis:
- Imóvel sito no Lugar do Candal, na Rua Rei Ramiro, 662/674, RCh Lj D, em Vila Nova de Gaia
- Imóvel sito na Rua Visconde de Ovar, 257, em Ovar
Durante o período de 2017 foram reconhecidas nos resultados os seguintes rendimentos/gastos
referentes a propriedades de investimento:
a) Rendimentos de rendas de propriedades de investimento: 407.245,65 Euros;
b) Gastos operacionais directos (incluindo reparações e manutenção) provenientes de propriedades de
investimento que geraram rendimentos de rendas durante o período: 10.637,14 Euros;
c) Gastos operacionais directos (incluindo reparações e manutenção) provenientes de propriedades de
investimento que não geraram rendimentos de rendas durante o período: 0,00 Euros;

9. INVENTÁRIOS
Em 31/12/2016 e em 31/12/2017, os inventários da Entidade são detalhados conforme se segue:
Descrição
Produtos Alimentares
Produtos de Higiene Pessoal
Medic. E Artigos de Saúde
Produtos de Limpeza
Material Administrativo
Outros Materiais
Totais

10.

2016
1 237,49
7 804,65
2 693,73
13 759,42
1 374,42
4 711,17
3 1 5 8 0 ,8 8

2017
359,91
4 166,85
2 324,30
3 972,28
1 669,15
6 801,84
1 9 2 9 4 ,3 3

RÉDITO

Para os períodos de 2016 e 2017 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Página 106 de 124

Relatório de Actividades e Contas do Ano 2017
Rubricas
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS
Quotas de Utilizadores
Quotizações
Bar
Clínica

31/12/2016

31/12/2017

Variação

2 001 999,84
5 993,36
270,50
127 738,75

2 112 206,99
5 937,88
0,00
74 802,33

5,50%
-0,93%
-100,00%
-41,44%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS
Rendas de Propriedades de Investimento 405 719,16

407 245,65

0,38%

82,15

0,00

-100,00%

9,24

3,54

-61,69%

2 5 4 1 8 1 3 ,0 0 2 6 0 0 1 9 6 ,3 9

2 ,3 0 %

JUROS
Depósitos Bancários
DIVIDENDOS
Totais

11.
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SUBSÍDIOS DO GOVERNO E APOIOS DO GOVERNO

Os registos dos subsídios em 2017 ocorreram conforme segue:
Subsídio
Entidade
ISS, IP
Comparticipação nas Respostas Sociais
(1)
ISS, IP
Prog. de Expansão do Pré-Escolar - Dif. Renumer. Educadoras 2015/16
Subsídios de Funeral
ISS, IP
CMO
Apoio Financeiro no âmbito do Programa de Apoio ao Associativismo
CMO
Apoio Financeiro - participação do pré-escolar no Cantar dos Reis 2016
CMO
Apoio Financeiro - participação do pré-escolar no Carnaval Infantil 2016
CMO
Programa de Apoio ao Associativismo - Apoio ao Investimento 2016
CMO
Programa de Apoio ao Associativismo - Apoio ao Investimento 2017
UF de Ovar
Apoio Financeiro atribuído ao ISMO
UF de Ovar
Apoio Financeiro - Programa de Apoio ao Associativismo da UF
IEFP, IP
Medidas Activas de Emprego
POAPMC
Distribuição de Géneros Alimentares e/ou Bens de Primeira Necessidade
ESTSP Politécnico do Porto-Esc.Sup.de
Subsídio
Tecnologia
por Acolhimento
da Saúde de Alunos
ESTSP Politécnico do Porto-Esc.Sup.de
Subsídio
Tecnologia
por Acolhimento
da Saúde de Alunos
To tal

Montante
1 453 520,04
64 355,76
2 825,95
12 250,00
275,00
880,00
4 911,14
482,41
6 150,00
750,00
26 530,75
185,18
660,00
250,00
1 5 7 4 0 2 6 ,2 3

Conta
7511
27211
7511
7513
7513
7513
59309
59309
7514
7514
7512
7519
7519
752

(1)

Valor apurado de acordo com o Despacho Conjunto dos Ministérios da Educação e Ciência (MEC) e da Solidariedade e da Segurança
Social (MSSS) nº13224/2016, publicado no D.R. II de 04 de novembro de 2016, referente a gastos já incorridos e por isso já considerado nos
resultados do período de 2016.

12.

ACONTECIMENTOS APÓS DATA DE BALANÇO

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2017
Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos
susceptíveis de modificar a situação relevada nas contas.
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INVESTIMENTOS FINANCEIROS

A Santa Casa da Misericórdia de Ovar detinha em 31/12/2017 os seguintes investimentos financeiros,
mensurados ao custo:
Activos Financeiros

31/12/2017

Participação no capital da Caixa de Crédito Agrícola

Rendimento

Gasto

2 469,40

0,00

0,00

Participação no capital da ECO-Empresa Cine-Teatro de Ovar40 610,40

0,00

0,00

Carteira de Títulos - BES
Participação do capital da NORGARANTE
Fundo de Compensação dos Trabalhadores

10 542,22
14 000,00
6 142,58

3,54
0,00
0,00

49,20
0,00
0,00

Totais

73 764,60

3,54

49,20

14.

BENEFÍCIOS DOS EMPREGADOS

Os Corpos Sociais da Santa Casa da Misericórdia de Ovar, eleitos em Assembleia Geral realizada em
10/12/2016, para o período de 01/01/2017 a 31/12/2020, têm a seguinte composição:

Perí odo de 01/01/2017 a 31/12/2020

Presidente
Vice-Presidente
Secretária
Provedor
Vice-Provedor
Secretário
Tesoureiro
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Vogal
Presidente
Vice-Presidente
Secretário
Membros Suplentes
Membros Suplentes
Membros Suplentes

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Manuel de Oliveira Dias
Maria Lassalete Sousa Rodrigues Borges
Maria Alice Brandão Regalado
MESA ADMINISTRATIVA
Álvaro José da Silva
João Pedro Tarujo de Almeida Braga da Cruz
Manuel da Costa Rodrigues Repinaldo
Jorge Miguel Oliveira Sá Cunha
António Augusto Reis Castro
Áureo António dos Santos Neves
Manuel Alberto Maia Lírio
Joaquim Aurélio Silva Rodrigues
António Alberto Oliveira Gonçalves
Álvaro Leite da Silva
Eurico de Pinho Ferreira
CONSELHO FISCAL
José Carlos Coelho Fernandes de Matos
José Eduardo Soares Ferreira Regalado
Luís Filipe Fonseca Faria
Joaquim Manuel Monteiro Fidalgo
Luís Manuel Mendes Jorge
Joaquim Machado Costa Guimarães
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Os membros dos órgãos sociais não usufruem de qualquer remuneração pelo exercício do respectivo
cargo.
O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 31/12/2016 foi de 197, em 31/12/2017 o
número médio de pessoas ao serviço era de 198.
Os gastos em que a Misericórdia incorreu com os funcionários e estagiários foram os seguintes:

15.

Subrub. de Gastos com Pessoal
Remunerações Certas
Remunerações Adicionais
Subsídio de Turno
Outras
Indeminizações
Encargos sobre Remunerações
Seg. Acid. Trab. E Doenças Prof.
Gastos de Acção Social
Outros Gastos com Pessoal

2017
2 036 124,05
101 128,15
36 771,78
64 356,37
1 877,88
448 621,41
26 418,37
3 361,75
9 317,57

Total

2 626 849,18

DIVULGAÇÕES EXIGIDAS POR OUTROS DIPLOMAS LEGAIS

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

16.

OUTRAS INFORMAÇÕES

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as
seguintes informações.

16.1.

Fundadores/beneméritos/patrocionadores/doadores/associados/membros

A 31 de Dezembro de 2017, apresentava os seguintes saldos:
Descrição
Quotas
Total

Em dívida
Em imparidade Valor Líquido
8 229,64
4 840,32
3 389,32
8 2 2 9 ,6 4
4 84 0 ,3 2
3 3 8 9 ,3 2
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Clientes e Utentes

No final de 2017 a rubrica “Clientes e utentes ” encontrava-se desagregada da seguinte forma:
Descrição
Clientes e Utentes c/c
- Clientes Gerais
- Utentes
Adiantamento de Utentes
Total

16.3.

Em dívida
13 200,93
93 919,63
0,00
1 0 7 1 2 0 ,5 6

Em imparidade
0,00
41 038,51
4 1 0 3 8 ,51

Valor Líquido
13 200,93
52 881,12
0,00
6 6 0 8 2 ,0 5

Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de Dezembro de 2017, a seguinte decomposição:
Descrição
Devedores por Acréscimos de Rendimentos
Devedores de Rendas
Outros devedores
T ota l

16.4.

Valor
Em imparidade Valor Líquido
71 463,72
71 463,72
41 202,18
20 988,03
20 214,15
8 220,33
0,00
8 220,33
120 886,23

20 988,03

Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2017, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:
Descrição
Gastos a reconhecer:
Total gastos a rec onhec er:
Rendimentos a reconhecer:
- Casa de S. Thomé (Dir. Ocup. Vit. E dações)
- Outros
Total rendimentos a rec onhec er:

16.5.

Valor
16 265,25
1 0 2 0 1 ,1 6
171 581,47
23 829,62
1 9 5 41 1 ,0 9

Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de “Estado e outros Entes Públicos” está dividida da seguinte forma:

Descrição
Activo
IVA a recuperar
Outros impostos a recuperar
Total
Passivo
Retenção de Imp. s/ Rendimento
Contribuições para a Segurança Social
Total
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Valor
21 620,82
179,07
2 1 7 9 9 ,8 9
24 570,23
93 664,15
1 1 8 23 4 ,3 8

99 898,20
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Outras Contas a Pagar

A rubrica “Outras contas a pagar” desdobra-se da seguinte forma:
Descrição
Credores por Acréscimos de Gastos:
- Custos energéticos a pagar

Valor
29 306,21

- Juros e Outros Custos Similares

1 081,81

- Remunerações a pagar
- Outros gastos a pagar
Contas Correntes de Idosos
Outros credores
Total

16.7.

367 074,90
0,00
110 951,09
9 105,21
5 1 7 51 9 ,2 2

Subsídios, Doações e legados à exploração

No período findo em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, as comparticipações recebidas da Segurança
Social repartem-se por resposta conforme o quadro seguinte.
Resposta
Lar de Idosos
Centro de Dia
Apoio Domiciliário
Creche
Pré-Escolar
C. Comunitário
Total

2017
2016
693 902,81
665 966,27
68 863,88
65 604,32
197 139,72
192 668,02
221 067,83
213 727,56
275 660,64
273 492,13
68 348,88
66 943,08
1 5 2 4 9 8 3 ,7 6 1 4 7 8 4 0 1 ,3 8

A informação referente aos restantes subsídios recebidos encontra-se na Nota 11 do presente anexo.
A Entidade reconheceu, no período de 2017 um montante global de 63.001,17 Euros referente a
doações, heranças e legados. Este valor não inclui as doações referentes a bens patrimoniais,
nomeadamente as indicadas na Nota 8 do presente anexo, cujo registo é efectuado na conta 594
Doações.
16.8.

Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos “Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas” e dos “Fornecimentos e
serviços externos” no período findo em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016, foi a seguinte:

Custo das Merc. Vendidas e
Mat. Consumidas
CMVMC
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2017

2016

158 773,39

149 864,35
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FSE
621 Subcontratos
6211 Exploração de Refeitórios
6212 Serviço de Transportes
6213 Serviços de Saúde
6214…9 Outros
622 Serviços Especializados
6221 Trabalhos Especializados
6222 Publicidade e Propaganda
6223 Vigilância e Segurança
6224 Honorários
6226 Conservacao e Reparação
6228 Outros
623 Materiais
6231 Ferr. e Utensílios Desg. Rápido
6233 Material de Escritorio
6234 Artigos para Oferta
6235 Rouparia
6238 Outros
624 Energia e fluídos
6241 Electricidade
6242 Combustíveis
6243 Água
6244 Outros Fluídos
625 Deslocações, estadas e transportes
625 Deslocacoes e Estadas
626 Serviços diversos
6261 Rendas e Alugueres
6262 Comunicação
6263 Seguros
6265 Contencioso e Notariado
6266 Despesas de Representacao
6267 Limpeza Higiene e Conforto
6268 Outros serviços

16.9.

2017

2016

621 429,11
634 731,00
421 017,31
413 078,35
20 475,62
19 723,82
126 641,93
151 397,45
53 294,25
50 531,38
102 096,63
97 870,88
5 833,46
6 054,23
32,14
50,00
0,00
116,68
6 393,54
5 485,88
66 586,57
75 891,69
23 250,92
10 272,40
34 359,19
51 514,93
6 516,66
5 900,25
1 994,71
376,81
1 485,26
921,03
0,00
13,51
24 362,56
44 303,33
178 594,06
179 337,55
60 941,36
54 160,65
11 837,51
11 032,62
33 014,90
30 540,38
72 800,29
83 603,90
14 532,78
26 250,06
14 532,78
26 250,06
57 908,48
54 235,13
10 171,86
7 426,67
17 373,96
15 548,58
20 679,82
18 838,20
695,78
774,76
10,00
0,00
0,00
29,00
8 977,06
11 617,92
1 008 920,25 1 043 939,55

Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de “Outros rendimentos e ganhos” encontra-se dividida da seguinte forma:

Outros Rendimentos e
Ganhos
Rend. e ganhos em activos financeiros
Rend. e ganhos em invest. não financeiros
- Alienações
- Rendas e o. rend. prop. de investimento
Imputação de Subsídios p/ Investimentos
Outros
To t al

2017
0,00
467 345,52
60 099,87
407 245,65
105 051,99
31 145,42
603 542,93
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2016
21 150,32
407 953,74
0,00
407 953,74
107 239,48
30 149,52
566 493,06
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Outros gastos e perdas

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

Outros Gastos e Perdas
Gastos e perdas em invest. não financeiros
Outros
To t al

2017

2016

14 637,14
29 286,63
43 923,77

67 194,20
20 048,87
87 243,07

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2017 foram aprovadas pelo
Mesa Administrativa em reunião de 15 de Março de 2018.
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Proposta para aplicação de resultados
A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Ovar propõe que os Resultados Líquidos do
exercício de 2017, no montante de 10.047,62 Euros, transitem na sua totalidade para Resultados
Transitados.

A Mesa Administrativa

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, apresenta-se aqui o Relatório e Parecer do
Conselho Fiscal, com referência ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2017 sobre o Relatório de
Actividades e Contas apresentado pela Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Ovar.

2. O Conselho Fiscal acompanhou durante o exercício a atividade e a gestão da Santa Casa da
Misericórdia de Ovar contando com a Mesa Administrativa da qual sempre obtivemos os
esclarecimentos considerados necessários.

3. O Conselho Fiscal analisou as demonstrações financeiras apresentadas das quais retiramos a leitura
que se relata nos pontos 4 a 7 abaixo.

4. Constatou-se, relativamente ao ano económico 2017, que o Resultado Líquido do Exercício se fixou
em 10.047,62 Euros, tendo o total de Proveitos ascendido a 4.435.306,94 Euros e de Despesas a
4.425.259.32 Euros.

5. Constatou-se um aumento de 2,67 % nos rendimentos provenientes da prestação de serviços face a
2016, o que constitui um sinal de confiança por parte da comunidade que recorre aos serviços da Santa
Casa da Misericórdia de Ovar. Verificou ainda que o total de rendimentos aumentou em 3,61 % face a
2016 e foi superior em 3,23 % face ao orçamentado.

6. No que respeita aos Gastos e Perdas, constatou-se que em termos globais, a despesa diminuiu 2,16%
face a 2016 e esteve em linha com o orçamentado apesar da pressão dos custos com o pessoal, aspecto
decorrente da atualização da retribuição mínima garantida e agravamento da taxa contributiva da
Segurança Social. As restantes rubricas, com excepção dos CMVC, sofreram uma redução. Realça-se
aqui a rubrica relativa a gastos com juros e outros custos de financiamento que ascendeu a 35.895,55
Euros, uma redução de 48,25 % face a 2016.
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7. Constatou-se ainda que em Dezembro de 2017, o Balanço evidenciava um Activo Líquido de
10.741.761,33 Euros, um Capital Próprio de 8.197.580,92 Euros e um Passivo de 2.544.180,41 Euros,
destacando-se aqui relativamente a 2016 a redução dos valores em dívida decorrentes de
financiamentos bancários de 1.960.126,63 Euros para 1.582.830,81 Euros.

8. O Conselho Fiscal analisou o relatório de atividades apresentado do qual retirou a leitura que se relata
nos pontos 9 e 10 abaixo.

9. As atividades previstas no Plano Anual para diversas valências da Santa Casa da Misericórdia de Ovar
foram genericamente cumpridas, com as adaptações e reajustes naturais decorrentes dos desafios
diários de gestão.

10. Uma parte significativa dos investimentos previstos no Plano Anual não teve lugar por, infelizmente,
não se ter obtido co-financiamento para o efeito. Registam-se, ainda assim, a concretização de
investimentos feitos com fundos próprios e previstos no plano de atividades como os aparelhos
biomecânicos para ginástica nos espaços exteriores e os projetos de execução e estudos de viabilidade
relativos ao edifício destinado a pessoas com doenças neuro degenerativas e remodelação das
instalações da Casa de S. Thomé e Sala Polivalente. Destacam-se ainda os investimentos, não previstos
no plano anual de atividades mas cruciais para a prossecução da atividade da Instituição, em
equipamento de frio para dotar o Centro Comunitário de condições para armazenamento de alimentos
destinado a famílias carenciadas no âmbito do Programa Operacional de Apoio a Pessoas Carenciadas.
Não teve também início a reabilitação do Edifício sito da Rua Lopes, 92, em Lisboa com o propósito de
arrendamento, tal como previsto no Plano de Atividades, mas cujo arranque já teve lugar em 2018.

11. O Conselho Fiscal não tomou conhecimento de qualquer situação que não respeitasse os estatutos
e preceitos legais aplicáveis e que não esteja refletida nas respetivas Demonstrações Financeiras.
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12. O Conselho Fiscal entende que as Demonstrações Financeiras apresentadas descrevem de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos relevantes, a posição financeira da Instituição a 31 de
Dezembro de 2017 pelo que merecem a nossa concordância.

13. Tendo em consideração os juízos formulados, é parecer do Conselho Fiscal que a Assembleia Geral
aprove:
O Relatório de Actividades relativo ao ano 2017 e bem como as Demonstrações Financeiras,
nomeadamente o Balanço, Demonstrações de Resultados por Natureza e por Funções, Demonstração
das Alterações nos Fundos Próprios, Demonstração de Fluxos de Caixa e Anexos;
A proposta de Aplicação dos Resultados Líquidos de 2017, tal como apresentada pela Mesa
Administrativa.

14. O Conselho Fiscal exprime o seu apreço pelo trabalho desenvolvido por todos os colaboradores, aos
diferentes níveis, da Santa Casa da Misericórdia de Ovar e que, merece, em nosso entender, ser
reconhecido. Exprime ainda o seu agradecimento à Mesa Administrativa pela colaboração prestada no
desempenho da sua função.
Ovar, 15 de Março de 2018

_________________________________
José Carlos Coelho Fernandes de Matos

_________________________________
José Eduardo Soares Ferreira Regalado

_________________________________
Luís Filipe Fonseca Faria
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RELATÓRIO DE AUDITORIA
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