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Santa Casa da Misericórdia de Galizes
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“Em tempos difíceis, cada um expressa seus sentimentos como consegue.
A nós, cabe aceitar e compreender.
Que deixemos de lado as desavenças e tornemos, com o amor, mais fáceis os dias.”
Charles Chaplin

P á g i n a |3

MENSAGEM DO
PROVEDOR

“Suba o primeiro degrau com fé.
Não é necessário que você veja
toda a escada. Apenas dê o
primeiro passo.”

Martin Luther King
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De acordo com o previsto no Artigo 27.º - Competências
da Mesa Administrativa, na sua alínea e), do Compromisso
da Irmandade da Misericórdia de Galizes, vem este Órgão
Executivo apresentar o Relatório de Atividades e Contas
do exercício de 2020, submetidos ao parecer do Conselho
Fiscal, em reunião de 9 de junho e deliberação da
Assembleia Geral, em reunião ordinária de 27 de junho.
2020 foi um ano atípico, marcado não só pela pandemia
da Covid-19, mas também de muita resiliência, luta e
solidariedade. A Organização Mundial de Saúde (OMS)
declarou no dia 11 de março de 2020 a doença covid19 como pandemia, justificando a declaração com
“níveis alarmantes de propagação e inação”. Nesse dia,
existiam mais de 120 mil casos e 4300 mortos em 28
países e territórios. Portugal tinha 61 casos
confirmados. Um ano depois (a 11 março de 2021), há
mais de 117 milhões de infetados e 2,6 milhões de
óbitos. Já Portugal conta com 811.948 casos.
Sabemos que a covid-19 expôs e agravou as
desigualdades sociais, então, importa saber os
impactos desta pandemia junto das instituições que
apoiam as pessoas mais vulneráveis e compreender as
respostas que lhes estão a ser dadas.
A Universidade Católica apresentou um estudo sobre o
impacto da pandemia nas IPSS e seus utentes em
Portugal. As dificuldades financeiras foram o principal
desafio das Instituições Particulares de Solidariedade
Social (IPSS) no combate à pandemia, concluiu o
estudo. Concluiu-se também que as IPSS tiveram 3
desafios principais para responder às necessidades
dos utentes em tempo de pandemia: dificuldades
financeiras (62,6%), falta de recursos humanos e/ou
com competências suficientes (35,3%) e a
implementação dos planos de contingência e
manutenção da capacidade de resposta (33,1%). As
respostas reportaram ainda mais 4 desafios: manter a
saúde mental de equipas (26,1%), aumento de
necessidade de apoio aos utentes e seus familiares
(14,6%), limitações físicas ou materiais para cumprir as
orientações da Direção-Geral da Saúde (9,7%) e
dificuldades de articulação e/ou falta de apoio e/ou
orientações da Segurança Social/Saúde ou serviços
sociais (4,3%). Esta é também um pouco da realidade
da Santa Casa da Misericórdia de Galizes.
Em 2020 as decisões exigiram um novo olhar sobre o
que deve ser priorizado. Nem sempre houve a
possibilidade de dar tempo ao tempo, porque tinha de
se decidir.

O medo, a incerteza, o desconhecido condicionaram as
dinâmicas nos vários serviços. A Creche, o Centro de
Atividades Ocupacionais (agora, CACI – Centro de
Atividades para a Capacitação e Integração) e o Centro
de Medicina Física e Reabilitação tiveram períodos de
encerramento. A ausência de recursos (materiais e
humanos) e a falta de orientações pelas entidades
competentes, agonizaram o coletivo, sufocado muitas
vezes pela falta de apoios estruturais.

A nossa prioridade foram sempre os utentes. A nossa
prioridade foram sempre os colaboradores. A nossa
prioridade foi sempre a Irmandade. A nossa prioridade foi
sempre a comunidade. Essas prioridades manter-se-ão
no futuro.

As atividades planeadas e previstas em plano de
atividades não foram concretizadas, considerando não
estarem reunidas as condições à sua devida realização.
O resultado do exercício de 2020, de 84.480,55 € espelha
a realidade vivida, com o agravamento de alguns gastos,
para lá do previsto, mas também, com a quebra de alguma
receita, pela ausência de utentes (respostas sociais),
serviços que deixaram de se realizar (refeições escolares)
ou diminuição de faturação (no CMFR, Posto de Serviços
e Farmácia).

O ano de 2020 foi ainda marcado pela Assembleia Geral
Eleitoral, realizada a 20 de dezembro, onde foi eleita a
Lista A (única), com 22 votos favoráveis e 4 em branco.

Continue, então, Nossa Senhora da Misericórdia a guiarnos nesta missão de serviço público, com o pendão
cristão e humanista que nos caracteriza.

Galizes, 27 de junho de 2021

O Provedor
Bruno Miguel Domingos Miranda
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Sala da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Galizes

CORPOS
GERENTES
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1.

INTRODUÇÃO

Casa S. João de Deus
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Um ano que marcou o Mundo! Um ano que marcou a Instituição! Um ano que nos marcou a Todos! Tudo, ou quase
tudo ficou suspenso…. mas ainda aconteceu alguma coisa…
A Casa S. João de Deus viveu um surto da COVID-19 (36 utentes e 7 colaboradores) nos dias próximos do Natal de
2020. A exigência por equipamento / material de proteção, sem resposta imediata de aquisição, foi constrangedora.
Existiu um grande investimento em material de desgaste rápido; O serviço de lavandaria triplicou; Falta de pessoal
para contratar; Colaboradores a trabalhar 24 horas (na altura do surto); Pessoal ausente (isolamento profilático,
acompanhamento à família, baixas); Serviços fechados; Desgaste psicológico; Falta de informação das entidades
competentes.
E sobre o POAPMC – Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas? O Compromisso manteve-se,
(artigo 3.º, ponto 1, alínea b), um dos objetivos da Misericórdia de Galizes é “apoio (…) às pessoas em situação de
necessidade ou dependência (…)”. Em maio e junho de 2020 apoiámos mais 50 % de destinatários (i.e., 287
destinatários) e a partir de julho, o apoio sofreu uma majoração de 100 % (i.e., 384 destinatários). Para além da
majoração de 100 %, há a considerar a majoração de 10 %. Desta forma, no Território de Oliveira do Hospital e
Tábua, o apoio atingiu 416 destinatários. À data da elaboração do presente Relatório, a informação disponível é a da
continuidade da majoração do apoio. E tudo aconteceu, sobretudo, porque era a única equipa no terreno, com
permanente e continuada ação.
Em 2020 verificaram-se Visitas Técnicas – Ações de Acompanhamento, no âmbito do cumprimento do Plano de
Contingência, através de equipa constituída por: Técnico da Saúde, Técnico da Segurança Social e Proteção Civil
Concelhia. O plano de contingência teve de ser revisto e adaptado, face às exigências sucessivas impostas por
imperativos legais.
E as frequências nas várias respostas sociais, num ano atípico…
Em Serviço de Apoio Domiciliário foram admitidos 2 utentes, na Creche, 9 crianças e em Lar Residencial 2 utentes
(1 em vaga cativa, na Casa Nossa Senhora da Visitação). Quanto aos dados de rescisões, em Lar Residencial houve
a registar o falecimento de 2 utentes. Na resposta social de SAD verificou-se a rescisão de 6 utentes, sendo que 4
ocorreram por falecimento e 2 por integração em ERPI. Na Creche, 15 crianças saíram.
Parece que nada aconteceu. Aconteceu quase tudo.
Do plano estratégico traçado para 2020 não foram cumpridas nenhumas das atividades propostas. As circunstâncias
ditaram o critério de priorização.
Mas, apesar de tudo, estamos juntos para continuar a fazer acontecer!

0

OS NOSSOS PRINCÍPIOS
APLICADOS À GESTÃO
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Ao longo do ano, a Santa Casa da Misericórdia de Galizes
observou, na sua gestão, o seguinte conjunto de valores e
princípios:
MISSÃO: Promover serviços de referência, garantindo
qualidade de vida, integração social e bem-estar de
clientes institucionalizados e comunidade, com rigor e
profissionalismo.
VISÃO: Ser instituição de referência nos serviços
prestados.

VALORES E PRINCÍPIOS ORIENTADORES:

RIGOR
INOVAÇÃO
ESPÍRITO DE EQUIPA
INTEGRIDADE
SUSTENTABILIDADE
ÉTICA
PRIVACIDADE
CONFIDENCIALIDADE

Os valores institucionais são os princípios que regem as
ações e comportamentos de todos os indivíduos (irmãos,
colaboradores, utentes e prestadores de serviços) que
constituem a Santa Casa da Misericórdia de Galizes. Se
todos os pares seguirem à risca os valores institucionais,
tornando-os a sua própria identidade, fazendo com que a
Misericórdia seja reconhecida pelos valores e
comportamentos. Como sabemos, criar a Missão, a Visão
e os Valores da instituição define o seu propósito e a sua
identidade.

.
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A Santa Casa da Misericórdia de Galizes tem definidas as
suas políticas, referencia para a ação, desde o nível
estratégico até ao operacional. Devem ser amplamente
socializadas com o intuito de serem conhecidas pelas
partes. As políticas são inseridas nas atividades, processos,
projetos e programas relacionados com a vida institucional.
A política da qualidade prevê que a organização defina,
implemente e controle o seu compromisso com a satisfação
das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de
outras entidades interessadas. Para garantir a execução da
política da qualidade, a organização deve controlar a
conformidade dos processos.
A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da
organização e promover a melhoria contínua.

POLÍTICA DA HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA SOCIAL
POLÍTICA FISCAL
POLÍTICA DA QUALIDADE DE VIDA
POLÍTICA FINANCEIRA
POLÍTICA DA EDUCAÇÃO
POLÍTICA DA CONFIDENCIALIDADE
POLÍTICA DOS RECURSOS HUMANOS
Subpolítica da Qualificação Profissional
Subpolítica da Remuneração e Reconhecimento
Subpolítica de Recrutamento e Seleção
Subpolítica de Avaliação de Desempenho
Subpolítica da Gestão de Carreiras
POLÍTICA DA QUALIDADE
POLÍTICA DE PARCERIAS
POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL
POLÍTICA DA ÉTICA
POLÍTICA DA PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA AMBIENTAL
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Colaboradores (alguns) da Casa Nossa Senhora da Visitação e Casa S. João de Deus

016

CONJUNTURA

P á g i n a | 13

P á g i n a | 14

Em 2020, o total da despesa pública atingiu 98,1 mil milhões de euros, o que corresponde a 48,4% do PIB, mais 5,9 pontos
percentuais (p.p.) em relação a 2019. Este valor da despesa foi 5,7 p.p. inferior à média da Área do Euro.
Comparativamente a 2019, a despesa pública aumentou 7,8% em termos nominais, em larga medida devido às medidas
de

política

económica

tomadas

para

minorar

o

impacto

da

pandemia

de

COVID-19.

As prestações sociais foram a categoria económica com maior relevância, representando 19,8% do PIB. As remunerações
e o consumo intermédio pesaram 11,7% e 5,6%, respetivamente.

Em termos de classificação da despesa por funções, em 2019, último ano para o qual esta informação está disponível, a
estrutura da despesa pública primária já se concentrava na função de proteção social (42,7%), seguida de função de saúde
e da função de educação (16,6% e 11,1%, respetivamente).

Despesa pública agregada

Em 2020, o valor nominal da despesa pública atingiu 98,1 mil milhões de euros, representando 48,4 % do PIB (+5,9 p.p.
que em 2019) e aumentando 7,8% face ao ano anterior.
Com este aumento, interrompeu-se a redução do peso da despesa pública no PIB, iniciada em 2018 e que em 2019 tinha
aproximado este peso do nível em 1999 (42,6%), ano de introdução do euro. Nos 20 anos que se seguiram, o peso da
despesa pública no PIB situou-se em média em 46,5%.
Em consequência das medidas de política económica tomadas em 2020 para minorar o impacto da pandemia de COVID19, as despesas com subsídios, transferências correntes e de capital aumentaram 4,7 mil milhões de euros face ao ano
anterior (variação de +58,9%).
De referir ainda que o investimento subiu 16,3% (+633 milhões de euros, relativamente a 2019) e os rendimentos de
propriedade (que correspondem sobretudo a juros pagos) diminuíram 546 milhões de euros (-8,6%).
Com exceção de um breve período entre 2010 e 2014, o peso da despesa pública dos países que adotaram o Euro no
respetivo PIB foi sempre superior ao valor desse indicador para Portugal.
Em 2020, o peso da despesa pública em relação ao PIB foi 48,4% em Portugal, 5,7 pontos percentuais inferior ao valor
para o conjunto da Área do Euro.

A classificação funcional da despesa pública desagrega-se em 10 divisões:

01 SERVIÇOS GERAIS DAS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS
Esta divisão compreende as despesas dos serviços gerais das Administrações Públicas, decorrentes das atividades que
exercem em benefício da coletividade, com a administração e funcionamento dos órgãos executivos e legislativos a todos
os níveis do executivo e da Administração Pública, nomeadamente, administração financeira e fiscal, negócios
estrangeiros, ajuda económica e externa, serviços gerais de planeamento e estatística, encargos com a dívida pública e
transferências de carácter geral entre diferentes níveis da AP.
As despesas com estes serviços coletivos incluem ainda a produção e divulgação de informação e documentação geral,
estatísticas sobre administração financeira e fiscal, atividades de investigação fundamental e atividades de investigação
aplicada e desenvolvimento experimental no âmbito dos serviços gerais da Administração Pública.
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02 DEFESA
Esta divisão compreende as despesas com a defesa, suportadas pelas Administrações Públicas, decorrentes do exercício
desta função em benefício da coletividade, nomeadamente com a administração de assuntos e serviços de defesa no
âmbito das competências das Forças Armadas (forças terrestres, navais, aéreas, especiais de defesa, envolvendo serviços
e comandos de engenharia, transporte, comunicações, informações, estruturas, etc.), da gestão e apoio das forças de
defesa civil (elaboração de planos, de emergência, realização de exercícios simulados, etc.) envolvendo instituições e
população civil.
As despesas com estes serviços coletivos, incluem ainda atividades como a formulação, administração, coordenação e
acompanhamento de políticas, planos, programas e orçamentos gerais, produção e divulgação de informação geral,
documentação técnicas e estatísticas sobre a defesa, bem como a atividade de investigação aplicada e desenvolvimento
experimental, relacionada.

03 SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA
Esta divisão compreende as despesas com segurança e ordem pública, proteção civil e justiça, suportadas pelas
Administrações Públicas, decorrentes das atividades que exercem em benefício da coletividade, nomeadamente no âmbito
das competências das forças regulares e auxiliares financiadas pelas autoridades públicas que velam pela ordem pública
ou pela segurança dos cidadãos e do Estado (Polícia, Guardas, Forças Policiais Portuárias, Fronteiriças, Costeiras, de
Trânsito e de outras forças policiais especiais) independentemente dos serviços executados, atividades de proteção e de
combate a incêndios e outras catástrofes naturais e ainda as atividades desenvolvidas no âmbito dos tribunais
(administrativos, civis e criminais), do sistema de administração de justiça e respetivos serviços administrativos incluindo
a administração e o funcionamento de estabelecimentos prisionais.

ESTATÍSTICAS DA DESPESA PÚBLICA – 1995-2020
19/21
As despesas com estes serviços coletivos incluem ainda atividades como a formulação, administração, coordenação e
acompanhamento de políticas, planos, programas e orçamentos gerais relacionados com a segurança e ordem, proteção
civil e justiça, produção e divulgação de informação geral, documentação técnica, estatísticas sobre estes assuntos,
subvenções e empréstimos para o desenvolvimento destes setores, bem como atividades de investigação aplicada e
desenvolvimento experimental.

04 ASSUNTOS ECONÓMICOS
Esta divisão compreende as despesas suportadas pelas Administrações Públicas, com os serviços dos diversos setores
produtivos da economia decorrentes das atividades que exercem em benefício da coletividade, nomeadamente, com a
administração, regulamentação e funcionamento de assuntos económicos, comerciais e laborais, em geral; agricultura,
silvicultura, exploração florestal, pesca e caça; combustíveis, eletricidade e outras fontes de energia; indústria extrativa
(exceto combustíveis minerais), transformadora e construção; transportes; comunicações e turismo.
As despesas com estes serviços coletivos incluem ainda atividades como a formulação e aplicação das respetivas políticas
em alguns destes setores, produção e divulgação de informação geral, referente a cada setor, documentação técnica e
estatísticas sobre estes assuntos, subvenções e empréstimos para o desenvolvimento destes setores, atividades de
investigação aplicada e desenvolvimento experimental, relacionadas.
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05 PROTEÇÃO DO AMBIENTE
Esta Divisão compreende as despesas com a proteção do ambiente suportadas pelas Administrações Públicas,
decorrentes das atividades que exercem em benefício da coletividade, nomeadamente, com a administração de assuntos
e serviços no âmbito da gestão de resíduos, águas residuais, redução da poluição, proteção da biodiversidade e da
paisagem, subvenções, empréstimos ou subsídios para apoiar estas atividades.
As despesas com estes serviços coletivos, incluem ainda atividades como a formulação, administração, coordenação e
acompanhamento de políticas, preparação e aplicação de legislação e normas relacionadas com proteção do ambiente,
bem como despesas com a supervisão, inspeção, funcionamento ou apoio aos diversos subsistemas no âmbito da
proteção do ambiente e atividades de investigação aplicada e desenvolvimento experimental relacionado.

06 HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURAS COLETIVAS
Esta divisão compreende as despesas suportadas pelas Administrações Públicas com os serviços coletivos, para
desenvolvimento do parque habitacional (habitações, áreas residenciais, jardins, etc.), nomeadamente, aquisição de
terrenos para habitação, construção de equipamentos coletivos, construção ou aquisição de terrenos residenciais,
eliminação de bairros degradados e criação de bairros sociais, promoção, supervisão e avaliação de atividades de
desenvolvimento do setor de habitação, abastecimento de água, iluminação pública, subvenções e empréstimos para o
desenvolvimento deste setor.
As despesas com serviços coletivos, incluem ainda atividades como a formulação, administração, coordenação e
acompanhamento de programas, orçamentos gerais, planos, preparação e aplicação de legislação e normas relacionadas
com a habitação e equipamentos coletivos, atividades de investigação aplicada e desenvolvimento experimental
relacionado.

07 SAÚDE
Esta divisão compreende as despesas de saúde das Administrações Públicas decorrentes das atividades que exercem ao
disponibilizar bens ou serviços, numa base individual (indivíduos e família) e coletiva, nomeadamente, medicamentos,
artigos terapêuticos, próteses, serviços médicos em ambulatório, serviços hospitalares com e sem internamento, serviços
de saúde pública, serviços médicos e paramédicos em ambulatório, investigação, desenvolvimento e outros serviços
relacionados com a saúde.
Também se inclui a despesa com a formulação e administração das políticas governamentais, estabelecimento e aplicação
de normas destinadas a profissionais médicos e paramédicos, hospitais, clínicas, consultórios e atividades de Investigação
e Desenvolvimento relacionadas com a saúde.

08 DESPORTO, RECREAÇÃO, CULTURA E RELIGIÃO
Esta divisão compreende as despesas com desporto, lazer, entretenimento, cultura e religião pelas Administrações
Públicas, decorrentes das atividades que exercem ao disponibilizar bens ou serviços numa base individual (indivíduos e
famílias) e numa base coletiva, nomeadamente, promovendo ou custeando a aprendizagem e prática desportiva,
atividades e locais para lazer (parques de campismo, piscinas e parques infantis), acesso a bibliotecas, museus,
espetáculos ao vivo, produção de emissões televisivas e radiofónicas, edição de livros, jornais e revistas, serviços
religiosos e outros serviços prestados à coletividade.
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Inclui-se também as despesas com formulação e a administração das políticas governamentais; preparação e aplicação
de legislação e normas para providenciar serviços recreativos e culturais; atividades de investigação aplicada e
desenvolvimento experimental, relacionadas com assuntos e serviços de lazer, entretenimento, cultura e religião.

09 EDUCAÇÃO
Esta divisão compreende as despesas de educação pelas Administrações Públicas, decorrentes das atividades que
exercem com todo o tipo de ensino (desde o pré-escolar ao superior), em qualquer nível, área ou regime em que seja
realizado o ensino/formação.
Inclui despesas com cursos profissionalizantes, cursos de línguas estrangeiras, cursos de desenvolvimento cultural, cursos
de informática, explicações, assim como do ensino de estabelecimentos militares cujos programas são similares aos dos
seus congéneres civis, estabelecimentos de ensino relacionados com entidades policiais que ofereçam um programa de
ensino geral além da formação específica relacionada com a atividade policial.
Inclui-se também as despesas com a formulação e administração das políticas governamentais; estabelecimento e
aplicação de normas; licenciamento e supervisão de estabelecimentos de ensino; investigação e desenvolvimento no
âmbito da educação.

10 PROTEÇÃO SOCIAL
Esta divisão compreende as despesas de proteção social pelas Administrações Públicas decorrentes das atividades que
exercem ao disponibilizar bens ou serviços numa base individual (indivíduos e família) e coletiva, nomeadamente,
promovendo ou custeando assistência na doença, invalidez, velhice, sobrevivência, família (descendentes ou
equiparados), no desemprego, alojamento e exclusão social, formulação e acompanhamento de políticas, planos,
programas e orçamentos gerais relacionados com a proteção social.
Inclui-se também as despesas com a formulação e aplicação de legislação e normas para serviços de proteção social e
atividades de investigação aplicada e desenvolvimento experimental relacionadas com assuntos de proteção social.

FONTE: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=507682947&DESTAQUESmodo=2
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.
A MISERICÓRDIA
DE GALIZES E A
IRMANDADE
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
No ano 2020 foram realizadas duas assembleias gerais
ordinárias e uma Assembleia Ordinária Eleitoral.
Na Assembleia Geral de 12 de julho foram aprovados, por
unanimidade, o Relatório de Atividades e Contas do
Exercício de 2019.
Os documentos foram publicados no site institucional até
31 de maio de 2020, de acordo com o previsto no DL 196A/2015.

No ano de 2020 não houve entradas para a Irmandade da
Misericórdia e saíram, por falecimento, 2 Irmãos Efetivos
(Fernanda de Jesus e Artur Caetano Rodrigues). Os Irmãos
Auxiliares mantiveram-se em 51.

Em 2020 na Assembleia Geral de 12 de junho estiveram
presentes 23 irmãos e na Assembleia Geral de 31 de março
de 2019 estiveram 29 irmãos. Na Assembleia Geral de 20 de
dezembro de 2020 marcaram presença 21 Irmãos e a 01 de

Em 20 de dezembro foi realizada a Assembleia Geral para
apreciação e votação do Plano de Atividades e Orçamento
para o ano civil de 2021, aprovados por unanimidade dos
presentes.

MOVIMENTO DA IRMANDADE
Movimento de Irmãos
Movimento de Irmãos 01/01/2020
Movimento de Irmãos 31/12/2020
100
80
60
40
20
0
Efetivos

Auxiliares

Entradas / Saídas de Irmãos
Efetivos

Auxiliares

2,5
2
1,5
1
0,5
0
Entradas
Gráficos – Movimento de Irmãos

Saídas

dezembro de 2019 estiveram na Assembleia Geral 31 Irmãos.
Na Assembleia Geral Eleitoral, também realizada a 20 de
dezembro, estiveram presentes 25 irmãos.
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MONITORIZAÇÃO,
EXECUÇÃO E
AVALIAÇÃO
PAG 2020
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EIXO 1 – Implementação de procedimentos
de gestão de pessoal, formação, qualificação
e valorização de recursos humanos.
Em 2020 o número de colaboradores (quadro,
prestadores de serviços, contratos a termo e medidas
de apoio à contratação) foi de 111. Em 2019 foi de 114,
ano em que este dado foi mais expressivo.

COLABORADORES DO QUADRO, PRESTADORES DE SERVIÇOS,
CONTRATADOS A PRAZO E MEDIDAS

Ano

N.º Colaboradores

2015

94

2016

92

2017

99

2018

110

2019

114

2020

111

Evolução do n.º colaborador

SAÍDAS DE COLABORADORES EM 2020
N.º Colaboradores
Categoria

Ajudante de Lar e Centro Dia

6

Ajudante de Domicílio

1

Ajudante de Ação Médica

1

Monitor

1

Animador Sociocultural

1

Farmacêutico/ Ajudante Direção Técnica Farmácia
TOTAL
Saídas de colaboradores em 2020 / Inclui substituições

1
11
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Relativamente às saídas, há a referir que se verificaram
reformas (2), término de contratos a termo certo (4) e
situações em que os colaboradores mais novos
abraçaram outros desafios profissionais (3). Verificouse também uma rescisão por mútuo acordo
(farmacêutica) e rescisão unilateral por vontade da
colaboradora de SAD (emigrou).
Os acidentes de trabalho em 2019 foram 5 (baixas
inferiores a um mês, com exceção de 1 que foi de cerca
de 3 meses). Em 2020 verificaram-se 3 e 1 transitou de
2019 para 2020.

PRESTADORES DE SERVIÇOS / AVENÇA

Fisiatra

1

1

2

Médica de Clínica Geral

1

1

1

Enfermeiro

1

1

1

Psiquiatra

1

1

1

Nutricionista

1

1

1

ACIDENTES DE TRABALHO
N.º DE ACIDENTES DE TRABALHO OCORRIDOS ENTRE 2015 – 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5

8

2

4

5

3

Evolução do número de acidentes de trabalho entre 2015 e 2020 / NOTA: Em 2016 dos 8 acidentes, 5 tiveram 0 dias de baixa.

P á g i n a | 23

POLÍTICAS ATIVAS DE EMPREGO
Ao abrigo das Políticas Ativas de Emprego, a SCMG promoveu 1 CEI + e 3 medidas de estímulo à contratação –
MARESS.

Área/Profissão
1 Ajudante Ação Educativa (3 meses)
3 Ajudante de Lar e Centro de Dia (2 m + 1 m + 1 semana)
Integração em 2020

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
Em 2020 deu-se continuidade à política de promoção de
formação. Assim, os colaboradores que fizeram
formação: no âmbito dos CTT: Easy Return - Postos
CTT, Orion Service – Portal Suporte Cliente Postos CTT;
e no âmbito do Covid-19: Introdução aos Primeiros
socorros psicológicos, Gestão de stress e apoio aos
pares nos cuidadores, Gestão de ansiedade em
isolamento, Primeiros socorros psicológicos por
telefone (para apoio a situações de isolamento Covid19), Como lidar com a morte, Intervenção em urgências
psiquiátricas, Lidar com ansiedade na Covid-19,
Estigma, Definir rotinas em isolamento, Apoio aos
pares, Como implementar um plano de intervenção
psicossocial. Também foram realizadas ações de
formação no âmbito do POAPMC.

Departamento /Unidade Operacional
CRECHE
LAR RESIDENCIAL
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EIXO 2 – Mecanismos de intervenção social,
cidadania e solidariedade, através da
dinamização de aplicações, conceitos e
estruturas de apoio de caráter social.

Durante o ano de 2020 a Santa Casa através da sua
Creche

viu

galardoado

o

seu

trabalho

de

sensibilização para a preservação ambiental, tendolhe sido atribuída a Bandeira Verde Eco-Escolas da
Associação Bandeira Azul da Europa.
Também neste ano foi tratada a renovação do Selo
Protetor, no âmbito da Comissão Nacional de Promoção
dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens.

Cartaz Projeto Criança Solidária

A Santa Casa da Misericórdia de Galizes apresentou
oficialmente, em 2012, o Projeto “Criança Solidária”,
instrumentalizada na época natalícia através da
recolha de brinquedos direcionados para crianças e
jovens de famílias carenciadas do Concelho de
Oliveira do Hospital. Esta iniciativa, diferenciadora,
tem ganho uma dimensão que reforça de forma
natural o seu sucesso, considerando o acolhimento
que a campanha obteve junto de entidades não
parceiras e que muito nos tem sensibilizado. No ano
de 2020, na sua VIII.ª Edição, esta iniciativa fazia
todo o sentido.
A entrega foi também feita a 24 de dezembro. Desta
vez, não houve a habitual recolha, nos diferentes postos
(parceiros). Através de um donativo em livros, da editora
LEYA, foram abrangidas 126 crianças / jovens.
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EIXO 3 – Consolidação e instrumentalização
para a valorização operacional da estrutura
organizacional com vista à uniformização de
procedimentos de qualidade, adaptabilidade
legal e melhoria de sistemas de gestão.

Em 2019 deu-se continuidade ao Projeto POAPMC (1.ª
Fase) e formalizou-se nova candidatura – 2.ª Fase. As boas
práticas

instituídas

e

reconhecidas

em

sede

de

candidatura, assim como uma efetiva parceria entre as
partes: Santa Casa da Misericórdia de Galizes, Santa
Casa da Misericórdia de Tábua, Centro Social e Paroquial
de Ervedal da Beira, Associação para o Desenvolvimento
Sociocultural de Penalva de Alva e Associação para o
Desenvolvimento Social e Cultural do Vale Cobral,
justificaram nova candidatura. Num total, começaram a ser
apoiados 192 beneficiários no território de Oliveira do
Hospital e Tábua. A parceria com a empresa Indubeira SA
enquanto polo Pólo de receção de produtos congelados
revelou-se fundamental, daí ter continuado, na 2.ª Fase do
PO APMC. A Santa Casa da Misericórdia de Galizes,
enquanto entidade coordenadora e mediadora, detém
também o Pólo de Receção de produtos frios e secos.
Foram ainda promovidas ações de acompanhamento aos
beneficiários, em: otimização da gestão do orçamento
familiar, seleção de géneros alimentares e prevenção do
desperdício. Os produtos distribuídos pelos beneficiários e

No âmbito das habituais visitas de acompanhamento da
entidade de tutela, não decorreu nenhuma visita de
acompanhamento no ano de 2020. No entanto, e no
âmbito do COVID-19 foram promovidas visitas técnicas
/ ações de acompanhamento COVID-19, com equipa
multidisciplinar, realizadas em: 10 de agosto, 19 de
outubro e 17 de dezembro. Estas visitas motivaram um
melhoramento de plano de contingência e uma
adequação das boas práticas.

que constituem os cabazes são: leite de vaca, arroz,
azeite, queijo curado, atum, brócolos, cereais, espinafres,
feijão verde, frango congelado, grão, marmelada, massa,
mistura de vegetais, pescada congelada, cavala, tomate,
ervilhas, feijão, tostas, bolachas, cenoura, alho francês,
creme vegetal e sardinha. Na estrutura financeira, o valor
referir o PAC – Programa Apoio Complementar ao PO
APMC, composto por 18.000 € e um reforço de mais 6.000
€. Estes valores pretendem fazer face a despesas de
conservação e reparação e também despesas incluídas na
rubrica FSE. Para a entidade coordenadora / mediadora
SCMG o valor do PAC foi de 12.000 €, sendo os restantes
6.000 € repartidos pelas entidades parceiras (com o critério
do número de destinatários afetos) e 2.814,00 € relativos
ao reforço, à SCMG, sendo os restantes 3.186,00 €
distribuídos às restantes mediadoras do consórcio.

(Consultar anexo a este DOC, no final)
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ANÁLISE DE RESULTADOS –
CONTAS DE GERÊNCIA
2020
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Na rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos” há a registar:
Bónus e descontos RUBIS, o valor foi de 3.075 €;
descontos de pronto pagamento obtidos, no valor de
1.575,06 €; Obrigações do Tesouro, no valor de 2.084,63
€; restituição de impostos, no valor de 4.002,28 €; ainda
sobre a herança, há a registar o recebimento de 1.791,27
€; com outros sinistros, o valor foi de 4.895,00 €; com o
Programa Saúda, o valor recebido foi de 1.308,00 €; em
donativos em espécie, obtivemos 7.478,11 €.
Comportamento / evolução de Rendimentos / Gastos e Resultados

GASTOS
1 500 000,00

A obtenção de Resultados é o objetivo final e principal

1 000 000,00

na Demonstração de Resultados para que se possa ter

500 000,00

uma imagem global quanto ao desempenho operativo

0,00

durante um período de atividade de uma organização. A
aquisição de resultados não é mais do que uma simples
operação de subtração dos gastos aos rendimentos. O
Resultado Líquido do Exercício é o apuramento do
resultado

líquido

de

cada

exercício

económico.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
AMORTIZAÇÕES

GASTOS COM PESSOAL

FSE

CUSTOS EXISTÊNCIAS

Comportamento – Gastos de 2014 a 2020

Relativamente aos rendimentos e comparando 2019
com 2020 constatamos um decréscimo de 4 % e em

Relativamente com Gastos, há a referir uma diminuição de

gastos, um decréscimo de 3 %. O resultado líquido

8 % em relação aos custos das matérias-primas

decresceu 32 %. De referir que comparando com o

consumidas. No total dos custos das existências, registou-

previsto em orçamento, os rendimentos registaram uma

se um decréscimo de 4 % de 2019 para 2020 e um de 5%

variação de - 2 % e os gastos de 4 %. De realçar que os

de 2018 para 2019. Em fornecimentos e serviços externos,

resultados líquidos previsionais foram de menos 64 %.

de 2019 para 2020 o decréscimo foi de 15 %.

1.
2. % 2017 e 2, enquanto que
entre
2016
e 2017
o
crescimento foi de 1 %.

Comportamento – Rendimentos e ganhos de 2014 a 2020

Na rubrica de vendas houve um decréscimo de 4 % em
relação a 2019. Em prestação de serviços também
existiu uma variação negativa de 14 % e em subsídios
da entidade de tutela, o decréscimo foi apenas de 1%.
Em outros rendimentos verificou-se um decréscimo de
18%.
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Na rubrica de água verificou-se um decréscimo de 2019

Na rubrica de limpeza, higiene e conforto, o acréscimo foi

para 2020 em 65 %. Este facto deve-se, sobretudo ao

de 68 %. Verificam-se utentes com maior dependência, o

acesso à tarifa social (50 %). O consumo de gás,

que implica maior despesa. Nesta rubrica incluímos:

aumentou de 2019 para 2020 134 % na CNSV e 68,90

produtos para a lavandaria, produtos de higienização de

% na CSJD. Este aumento deve-se ao facto de ter

utentes (por exemplo: esponjas para higienização dos

triplicado o serviço de lavandaria. Contudo verifica-se

utentes), produtos de proteção para colaboradores,

um decréscimo 6 % no custo.

produtos para limpeza de espaços, entre outros. De
considerar que, com esta rubrica, no âmbito do COVID-19,
o aumento foi de 46.968,14 €. Os gastos com o pessoal

ANOS

CSJD

CNSV

2019

22.695

3.723

2020

38.332

8.741

também aumentaram 1 %, resultado do aumento do
Salário Mínimo Nacional, da TSU e, maior rotatividade de
pessoal, o que implica, naturalmente, gastos. De referir
que também estão contemplados os gastos com estágios
emprego e CEI +.
As amortizações tiveram um acréscimo de 1 %.

Consumos de Gás, em quilogramas, de 2019 e 2020

Em outros gastos o aumento foi de 2 % resulta de:
Impostos (5.351,43 €); perdas em inventários (118,50 €);
bolsas de estudo (1.500 €), pagamento à Liga Amigos de
Lourosa (4.080 €).

Com eletricidade, verificou-se um aumento de 6 % (em
termos de custo).
COMPORTAMENTO TRIÉNIO FARMÁCIA

ANOS

CSJD

CNSV

2019

141.768

161.309

2020

139.625

175.517

800 000,00 €
700 000,00 €
600 000,00 €
500 000,00 €
400 000,00 €
300 000,00 €
200 000,00 €
100 000,00 €
- €
VENDAS

CUSTOS
EXISTÊNCIAS
2020

Consumos de Eletricidade em 2019 e 2020, em kw

2019

FSE

GASTOS
PESSOAL

RLE

2018

Comportamento – Rubricas da farmácia, entre 2017 e 2019

CSJD

CNSV

Ponta

21855

25774

Cheia

70932

82154

Na farmácia, o resultado líquido decresceu 36 % quando
comparado com 2019. Em vendas, verificou-se uma
descida de 3 %, assim como com os custos com as
mercadorias em 3 %. Em FSE o acréscimo foi de 3 %.

Vazio

39238

53193

Super Vazio

9661

26135

Custo Energia
Reativa

13,60 €

2.98 €

Consumos de Energia Ativa 2020, em kw

3.
4.
5.
6. foi de 1 %.
1.
2.

20
16 2017 o crescimento foi de 1 %.
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Em ação social verificou-se, em termos de resultados
líquidos (por resposta social) o seguinte comportamento:
Na Creche registou-se um decréscimo de 213 %. O
resultado foi de 6.821,67 €. No Lar Residencial o resultado
decresceu 38 %, uma vez que no Lar Residencial Casa S.
João de Deus foi de 30.615,31 € e na Casa Nossa Senhora
da Visitação de 33.311,40 €. No Centro de Atividades
Ocupacionais o resultado decresceu 9 % (CAO CSJD =
17.305,45 € | CAO CNSV = 5.855,41 €). Em SAD o
Margem Bruta de Comercialização na farmácia, entre 2013 e 2020

resultado cresceu 93 %. Em RAU o resultado cresceu 8%,
uma vez que existe a acoplação de recursos humanos e
materiais.

A margem bruta de comercialização na farmácia
RESULTADOS AÇÃO SOCIAL

apresentou o seguinte comportamento ao longo dos
últimos 5 anos: 2014 (27,30 %), 2015 (27,48 %), 2016
(26,60 %), 2017 (23,97 %), 2018 (27,27%), 2019
(28,44) e 2020 (28,35 %).

SAD
RSI
RAU
LAR
CRECHE
CAO

-50 000,00 €

- €

50 000,00 € 100 000,00 € 150 000,00 € 200 000,00 €
2018

2019

2020

O resultado em ação social foi em 2020 de 111.123,69 € e
em 2019 de 156.248,01 €. Verificou-se um decréscimo de
29%. Para este resultado contribuíram o decréscimo de 2
% em gastos e 4% em rendimentos. Em gastos, houve uma
diminuição de 6 % em CMPC, um decréscimo de 13% em
fornecimentos e serviços externos e um aumento de 2 %
em gastos com o pessoal. Em amortizações houve um
aumento de 1 % e em outros gastos um decréscimo de 1%.
Nos rendimentos, há a registar um decréscimo de 14 % em
Comportamento – Rubricas do CMFR

prestação de serviços (fecho dos serviços, ausência de
utentes, gratuitidade na creche, oscilação de entradas e
saídas de utentes), um decréscimo de 3% em trabalhos

No CMFR, em prestações de serviços, entre 2019 e

para a própria empresa, um decréscimo de 1% em

2020 registou-se um decréscimo de 13 %. Em FSE um

subsídios, um decréscimo de 14 % em outros rendimentos

decréscimo de 47 %, entre 2019 e 2020, motivado

e um acréscimo de 78 % em juros.

sobretudo pelo decréscimo da rubrica de honorários
(35.156,36 € - 2019; 168,00 € - 2020), e em gastos
com o pessoal um decréscimo de 27 % entre 2019 e
2020.
Em amortizações um decréscimo de 11 %.
O resultado líquido destes serviços continua negativo,
tendo sido em 2020 de 49.835,26 €.

7. % 2016 e 2017 o crescimento
foi de 1 %.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
Em resultados financeiros, há a registar juros obtidos em
Os subsídios constantes na DR dizem respeito: (1)

2020 de 2.073,40 €. Os juros suportados foram de 16.88 €.

Segurança Social, no valor de 1.570.623.15 € em 2020
e 1.464.222,72 € em 2019. Há também a referir o

Resultados financeiros

Rendimento Social de Inserção que, em 2020 foi de
76.163,10 € e em 2019 de 76.882,19 €. Em outros

31-Dez-2020

31-Dez-2019

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros obtidos

2 073,40

1 475,35

subsídios, em 2020 o valor contabilizado foi de

Dividendos obtidos

0,00

0,00

11.711,74 € e em 2019 de 137.771,27 €. Os outros

Outros rendimentos similares

0,00

0,00

2 073,40

1 475,35

rendimentos e ganhos resultam da imputação de
subsídios de investimento, restituição de impostos,
descontos de pronto pagamento obtidos e outros não

Juros e gastos similares suportados
Juros suportados

16,88

23,14

Diferenças de câmbio desfavoráveis

0,00

0,00

Outros gastos e perdas de financiamento

0,00

0,00

16,88
2 056,52

23,14
1 452,21

especificados, conforme quadro:
Outros Rendimentos e Ganhos
31-Dez-2020
Imputação Subsidios Investimento
Restituição Impostos
Descontos p.p. obtidos
Outros não especificados

31-Dez-2019

66 855,99
4 002,28
1 585,06
22 831,78

66 855,99
9 906,88
2 308,97
37 759,65

95 275,11

116 831,49

Outros gastos e perdas inclui: Impostos, descontos de
pronto pagamento concedidos, dividas incobráveis,
perdas em inventários, gastos e perdas nos restantes
ativos financeiros, e outros gastos e perdas. O quadro
seguinte traduz o comportamento destas rubricas em
2020 e 2019.
Outros gastos e perdas
31-Dez-2020
5 251,43

31-Dez-2019
2 787,98

Descontos de pronto pagamento concedidos

0,00

0,00

Divídas incobráveis

0,00

0,00

118,50

140,29

Gastos e perdas operacionais

0,00

0,00

Gastos e perdas nos restantes activos financeiros

0,00

0,00

Gastos e perdas em inv. não financeiros

0,00

0,00

15 876,32

17 940,12

21 246,25

20 868,39

Impostos

Perdas em inventários

Outros gastos e perdas

Os quadros seguintes traduzem os movimentos nas
rubricas do ativo imobilizado constantes no balanço e nas
respetivas amortizações, os ativos intangíveis e os
inventários e custos das vendas.

8.
9.
10.
entre 2016 e 2017 o crescimento
foi de 1 %.
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SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GALIZES
Demonstração dos Resultados Individuais
Exercício findo em 31 de Dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
31.12.2020
Vendas de mercadorias
Prestação de serviços
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
Resultado por acção básico

31.12.2019

688 172,28
378 352,12
1 658 497,99
0,00
0,00
90 051,16
-655 051,93
-478 740,85
-1 354 645,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
95 275,11
-21 246,25

713 230,46
441 090,24
1 678 876,18
0,00
0,00
97 670,49
-685 849,31
-564 706,54
-1 338 715,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116 831,49
-20 868,39

400 664,20

437 558,84

-318 240,16
0,00

-313 922,78
0,00

82 424,04

123 636,06

2 073,40
-16,88

1 475,35
-23,14

84 480,56

125 088,27

0,00

0,00

84 480,56

125 088,27

0,00

0,00
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BALANÇO
SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GALIZES
Balanço individual em 31 de Dezembro de 2020
(Valores expressos em euros)
31.12.2020

31.12.2019

Activo
Activos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Activos intangíveis
Activos biológicos
Participações financeiras - método eq. patrimonial
Participações financeiras - outros métodos
Accionistas / sócios
Outros activos financeiros
Investimentos em curso

3 409 408,75
0,00
64 559,82
0,00
0,00
0,00
0,00
113 337,14
52 386,25

3 602 137,38
0,00
77 677,60
0,00
0,00
0,00
0,00
112 554,54
28 616,50

3 639 691,96

3 820 986,02

91 926,31
0,00
281 859,26
0,00
3 910,01
783,50
75 355,96
7 837,12
0,00
2 267,47
0,00
1 746 511,79

96 139,82
0,00
253 986,30
0,00
6 104,24
520,50
118 897,96
7 961,58
0,00
2 267,47
0,00
1 490 383,32

2 210 451,42

1 976 261,19

5 850 143,38

5 797 247,21

3 800 711,72
0,00
0,00
0,00
0,00
88 331,73
0,00
0,00
0,00
1 348 302,33
84 480,56

3 675 623,45
0,00
0,00
0,00
0,00
88 331,73
0,00
0,00
0,00
1 415 158,32
125 088,27

5 321 826,34

5 304 201,77

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

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

0,00

0,00

Fornecedores
Adiantamento de clientes
Estado e outros entes públicos
Accionistas / sócios
Financiamentos obtidos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Outros passivos financeiros

85 740,15
0,00
31 462,81
0,00
0,00
411 114,08
0,00
0,00

72 329,84
0,00
27 303,05
0,00
0,00
393 412,55
0,00
0,00

Total dos Passivos Correntes

528 317,04

493 045,44

Total dos Activos Não Correntes
Inventários
Activos biológicos
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estado e outros entes públicos
Fundadores / membros
Outras contas a receber
Diferimentos
Activos financeiros detidos para negociação
Outros activos financeiros
Activos não correntes detidos para venda
Caixa e depósitos bancários
Total dos Activos Correntes

Capitais Próprios
Fundo Social
Acções (quotas) próprias
Outros instrumentos de capital próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do exercício
Total dos Capitais Próprios
Passivo
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Outras contas a pagar
Total dos Passivos Não Correntes

Total do Passivo

528 317,04

493 045,44

5 850 143,38

5 797 247,21
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MAPA DE ATIVOS INTANGÍVEIS
Activos Fixos Tangíveis
31 de Dezembro de 2020

Saldo em
01-Jan-2020
Custo:
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso

Depreciações acumuladas
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e Utensilios
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transferências

Revalorizações

Saldo em
31-Dez-2020

80 825,47
5 299 600,24
973 965,13
275 840,11
0,00
269 371,73
495,80
28 616,50
6 928 714,98

1 745,70
45 789,21
58 137,02
0,00
0,00
4 911,19
0,00
23 769,75
134 352,87

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

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

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

82 571,17
5 345 389,45
1 032 102,15
275 840,11
0,00
274 282,92
495,80
52 386,25
7 063 067,85

2 007 190,52
798 355,69
253 651,51
0,00
238 391,53
371,85
3 297 961,10

234 800,16
41 705,11
14 319,41
0,00
12 487,06
0,00
303 311,74

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

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

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

2 241 990,68
840 060,80
267 970,92
0,00
250 878,59
371,85
3 601 272,84

Activos Intangiveis

31 de Dezembro de 2020
Saldo em
01-Jan-2020
Custo
Projectos de desenvolvimento (i)
Software
Propriedade industrial
Outras activos intangíveis

Depreciações Acumuladas
Projectos de desenvolvimento (i)
Software
Propriedade industrial
Outras activos intangíveis

Aquisições
/ Dotações

Abates

Transferências

Revalorizações

Saldo em
31-Dez-2020

330 152,15
27 619,73
0,00
0,00
0,00
357 771,88

0,00
1 810,63
0,00
0,00
0,00
1 810,63

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

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

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

330 152,15
29 430,36
0,00
0,00
0,00
359 582,51

254 209,34
25 884,94
0,00
0,00
0,00
280 094,28

14 319,55
608,86
0,00
0,00
0,00
14 928,41

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

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

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

268 528,89
26 493,80
0,00
0,00
0,00
295 022,69
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1. Que seja aprovado o Relatório de
Atividades e Contas do Exercício de

2020.
2. Que seja transferido para a conta de
resultados transitados o Resultado
Líquido do Exercício de € 84.480,55

Galizes, 27 de junho de 2021
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ENTIDADE BENEFICIÁRIA / PROMOTORA DA CANDIDATURA: Santa Casa
da Misericórdia de Galizes
TIPOLOGIA DE OPERAÇÃO: TO 1.2.1. Distribuição de géneros alimentares
e / ou bens de primeira necessidade
ORGANISMO INTERMÉDIO: ISS IP
DATA DA SUBMISSÃO DA CANDIDATURA: 06/09/2019
DATA DA INÍCIO DA OPERAÇÃO: 01/11/2019 DATA FIM DA OPERAÇÃO:
31/01/2023

ANEXO

ABRANGENCIA TERRITORIAL: Oliveira do Hospital e Tábua
ENTIDADE COORDENADORA: Santa Casa da Misericórdia de Galizes
ENTIDADES PARCEIRAS: Santa Casa da Misericórdia de Tábua; Centro
Social Paroquial de Ervedal da Beira; Centro de Desenvolvimento
Sociocultural de Penalva de Alva; Associação para o Desenvolvimento
Social e Cultural do Vale do Cobral; e Santa Casa da Misericórdia de
Galizes
NÚMERO DE DESTINATÁRIOS: Total de beneficiários em Sede de
Candidatura: 192

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA OPERAÇÃO:

Nesta 2.º fase do POAPMC, reforçamos em sede de
candidatura, a sua importância no que diz respeito à
génese que lhe está associada. Todas as entidades
parceiras (deste Consórcio) pretendem continuar a
direcionar a sua intervenção junto das pessoas mais
carenciadas, identificadas na área geográfica de
Oliveira do Hospital e Tábua. De facto, com a 1.ª fase
do POAPMC, identificaram-se casos efetivos, e com
este

programa,

conseguiu-se

promover

maior

qualidade de vida a indivíduos e famílias sempre que
reúnam critérios de elegibilidade.
A prossecução do interesse dos parceiros é a de
continuar a corresponder com a filosofia de uma
organização do setor social, através do auxílio a
pessoas desfavorecidas, contribuindo para colmatar
fragilidades, identificadas colaborativamente através
de parcerias formais e informais. A experiência
adquirida na 1.ª fase do POAPMC, permite, continuar a

A necessidade de intervir junto de grupos mais
vulneráveis, atenuando fenómenos de pobreza e
exclusão social, continua a permitir aos parceiros
a instrumentalização de ações de distribuição de
géneros alimentares às pessoas mais
carenciadas, previstas na alínea b) do n.º 1 do
artigo 49.º do Regulamento Específico do PO
APMC, assim como ações de acompanhamento
associadas à operação de distribuição de géneros
alimentares, permitindo capacitar as famílias e /
ou pessoas mais carenciadas na seleção dos
géneros alimentares, na prevenção do
desperdício e na otimização da gestão do
orçamento familiar, promovendo ações de
sensibilização e esclarecimento destinadas aos
beneficiários finais do Programa, sempre, de
acordo com o n.º 2 do artigo 49.º do
Regulamento Especifico do PO APMC.
Considerando a experiência adquirida na 1.ª fase
POAPMC, continua-se a salvaguardar a
individualidade dos beneficiários, com ações
diferenciadas e devidamente identificadas, de
acordo com perfil e / ou características dos
agregados familiares e / ou beneficiários.

atingir este objetivo, instrumentalizado num conjunto
de pressupostos e cumprindo com a legislação suporte,
exigindo um esforço logístico, humano e estrutural de
todas as partes interessadas, sendo que, nesta 2.ª
fase, e após monitorização e / ou avaliação, considerase adequado promover ações de melhoria (por
exemplo, rever metodologias de trabalho).

11.
12. foi de 1 %.

O Consórcio resulta do envolvimento concertado
das diversas entidades na concretização de uma
operação assumindo-se como parceiras na
prossecução desse objetivo comum, tendo em
vista a consolidação de sinergias para o
desenvolvimento das respetivas ações que
integram a operação cofinanciada.
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Segundo o Art.º 25 da Declaração Universal dos
Direitos Humanos: “Toda pessoa tem direito a
um nível de vida adequada, que lhe assegure,
assim como à sua família, a saúde e o bem-estar,
e, de modo especial a alimentação (…) e os
serviços sociais necessários.”. Com a atuação dos
parceiros neste Projeto na área geográfica de
Oliveira do Hospital e Tábua continuamos a
contribuir para diminuir a situação de fragilidade
de 192 pessoas, inicialmente (tendo havido,
posteriormente, majoração em 100 % + 10 %),
podendo atingir os 422 indivíduos (em maio e
junho de 2020, com uma majoração de 50 % e,
desde julho, com uma majoração de 100 %).
Sendo um Programa, direcionado para a
distribuição de géneros alimentares, pretende-se
colmatar as necessidades de alimentação à
população mais carenciada através de entrega de
cabazes com 25 produtos - secos, congelados e
frios, mensalmente e em condições adequadas,
assegurando uma dieta alimentar equilibrada,
através de produtos que permitam confecionar
refeições com valor nutritivo correto. Pretendese a promoção do empoderamento dos
beneficiários pela melhoria da sua alimentação e
consequentemente da sua qualidade de vida.
É importante que todos os parceiros promovam
não só as ações de operativas do Programa, mas
também que tenham uma intervenção
fundamental ao nível do acompanhamento social
das pessoas identificadas e que reúnem
condições para integrar esta Medida. As ações
propostas pelos mediadores, para além de
suprirem a carência alimentar e nutricional,
essencial à Medida, instrumentalizem também
três princípios que diferenciam esta Medida: (1)
educativa: considerando a importante relação
com os hábitos e práticas alimentar; (2)
organizativo: uma vez que defende os direitos de
cidadania: (3) emancipação, uma vez que
promove a autonomia e não a dependência dos
beneficiários.

REQUISITOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Promoção da Igualdade entre Homens e Mulheres

A igualdade entre homens e mulheres é uma
questão de direitos humanos e uma condição de
justiça social, sendo igualmente um requisito
necessário e fundamental para a igualdade, o
desenvolvimento e a paz. A Igualdade de género
exige que, numa sociedade, homens e mulheres
gozem das mesmas oportunidades, rendimentos,
direitos e obrigações em todas as áreas.
Considerando os fatores determinantes na
identificação dos beneficiários desta medida,
nomeadamente os indivíduos e / ou famílias que
se encontrem em situação de carência
económica, conforme o disposto no artigo 45.º
do Regulamento Específico do PO APMC,
correspondendo este conceito aplicado pelo
Instituto de Segurança Social, I.P. no âmbito do
subsistema de ação social, nos termos do Manual
de Atendimento e Acompanhamento Social
publicado em maio de 2011. A identificação dos
potenciais destinatários finais continua a ser
realizada considerando o conceito de pessoa
mais carenciada, tendo por base os critérios de
carência em vigor. Neste âmbito, considera-se
que o critério de identificação de potenciais
beneficiários está salvaguardado. Sem desvirtuar
os critérios definidos, é nosso entendimento que
a pobreza está inúmeras vezes associada à
Mulher. É fundamental reforçar esta matéria
junto da atual Sociedade. Os planos de ação de
acompanhamento são essências e dentro das
temáticas de cada sessão, o enfoque a dar é
preponderante. O acompanhamento social que é
feito aos beneficiários, vai continuar a ser
diferenciador e permitirá salvaguardar a
dimensão da Igualdade de Género.

14. foi de 1 %.
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O Consórcio, sem desvirtuar a sua génese, vai
continuar a consolidar a intervenção social nas
comunidades de Oliveira do Hospital e Tábua.
Neste âmbito, serão reforçadas as estruturas de
acompanhamento que tenham em conta as
necessidades das mulheres e apoiem os seus
esforços para superar a pobreza. Dar
“ferramentas”, através de ações de formação e /
ou sensibilização em temáticas como a gestão do
orçamento familiar e treino de competências
parentais são essenciais no desenvolvimento de
metodologias com base no género e aferir as
variáveis que estão associadas à feminização da
pobreza. As instituições parceiras são exemplo
de boas práticas no domínio da contratualização
e no comportamento reto, honesto e exemplar
para com as partes interessadas, em geral e os
seus utentes / clientes em particular.
Nesta 2.ª fase continuaremos a priorizar este
critério, revelando ser diferenciador numa
sociedade que se pretende equitativa.

Proclamada em dezembro, a Carta dos Direitos
Fundamentais da União Europeia contém um
capítulo intitulado "Igualdade", que reitera os
princípios de não discriminação, igualdade entre
homens e mulheres, diversidade cultural,
religiosa e linguística. Este capítulo incide
igualmente sobre os direitos da criança, dos
idosos e das pessoas com deficiência. Nas ações
de acompanhamento a desenvolver por equipas
técnicas multidisciplinares, continuarão a ser
envolvidos potenciais beneficiários, não havendo
qualquer diferenciação, fazendo a diferença. No
caso em concreto da entidade coordenadora do
Projeto, a sua área de intervenção está muito
focada na deficiência. O facto de potenciarmos a
inclusão de pessoas em contexto de trabalho
traduz uma filosofia intrínseca às boas práticas. O
Diploma que regulamenta o FEAC salvaguarda a
Igualdade de Oportunidades e da Não
Discriminação.

Respeito pela Dignidade
Igualdade

de

Oportunidades

e

da

Não

Discriminação

A igualdade de oportunidades constitui um
princípio geral cujas duas grandes vertentes são
a proibição da discriminação em razão da
nacionalidade e a igualdade entre homens e
mulheres. Trata-se de um princípio a aplicar em
todos os domínios, nomeadamente na vida
económica, social, cultural e familiar. O Tratado
de Amesterdão veio editar uma nova disposição
no intuito de reforçar o princípio de não
discriminação estreitamente relacionado com a
igualdade de oportunidades. Esta disposição
prevê que o Conselho possa adotar as medidas
necessárias
para
combater
todas
as
discriminações em razão do sexo, raça ou origem
étnica, religião ou crença, deficiência, idade ou
orientação sexual. Acresce que, através do seu
programa de ação de luta contra a discriminação
(2001-2006), a União Europeia incentiva e
complementa as ações empreendidas pelos
Estados Membros para combater todas as
formas de discriminação.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos,
aprovada em 1948, pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, assinala o princípio da
humanidade e da dignidade já no seu preâmbulo:
“Considerando que o reconhecimento da
dignidade inerente a todos os membros da
família humana e de seus direitos iguais e
inalienáveis constitui o fundamento da liberdade,
da justiça e da paz no mundo (…). Considerando
que as Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua
fé nos direitos fundamentais do homem, na
dignidade e valor da pessoa humana (…).”
Naturalmente e como foi já referido, as
orientações que permitirão aferir e identificar os
potenciais beneficiários estão devidamente
legislados. Neste âmbito, as ações e a forma
como são instrumentalizadas terão sempre este
pressuposto.
O respeito pela dignidade está associado à
confidencialidade dos processos, estando o sigilo
e a ética profissional correlacionados. Esta
prática é exemplar nas equipas multidisciplinares
que acompanham no terreno os beneficiários,
previsto ainda em Regulamento Interno nas
Instituições Sociais de Solidariedade Social.
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AÇÕES DE ACOMPANHAMENTO

As mediadoras que constituem o Consórcio devem
ainda promover ações de acompanhamento aos
beneficiários / agregados. Estas ações, estão
previstas em sede de candidatura de acordo com o
n.º 2, do artigo 49.º da Portaria n.º 51/2017 de 2 de
fevereiro.

Tipo de Ação

Designação

Otimização da gestão do orçamento familiar

Gestão e organização doméstica

Seleção de géneros alimentares

Alimentação saudável

Seleção de géneros alimentares

Alimentação das crianças

Prevenção do desperdício

Acondicionamento dos alimentos no frigorifico

18. foi de 1 %.
Prevenção do desperdício

Como reduzir o desperdício alimentar
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ESTRUTURA DE REALIZAÇÃO FINANCEIRA

Os valores relativos ao POAPMC de 2019 a 2023,
sendo que, em relação a 2019 apenas estão
considerados dois meses e em relação a 2023, apenas
o mês de janeiro, constam do quadro. De recalcar que
os valores são do Consórcio.

CONSTITUIÇÃO DO CABAZ POAPMC

O Cabaz POAPMC é constituído por 25 produtos. Nos
meses em que se distribuem o alho francês e o feijão
verde, não19.
se distribuem
os brócolos e espinafres.
foi de 1 %.

20. foi de 1 %.
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PLANO DE DISTRIBUIÇÃO |
CARACTERIZAÇÃO DOS DESTINATÁRIOS
POR FAIXA ETÁRIA

Mediadora: Santa Casa da
Misericórdia de Tábua
184 beneficiários

Mediadora: Centro de
Desenvolvimento
Sociocultural de Penalva
de Alva
23 beneficiários

Faixa Etária
20

15
10

16

5
0

6
1
12 - 18
anos

19 - 60 > 60 anos
anos
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Mediadora: Centro Social
Paroquial de Ervedal da Beira
33 beneficiários

Faixa Etária
25
20
15
10

20

5
0

3

4

1-4
anos

5 - 11
anos

1
12 - 18
anos

5
19 - 60 > 60 anos
anos

Mediadora: Associação para
o Desenvolvimento Social e
Cultural do Vale do Cobral
37 beneficiários

Faixa Etária
30
25
20
15

27

10
5
0

4
3
1
1 - 4 5 - 11 12 - 18 19 - 60 > 60
anos anos anos anos anos
2
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Faixa Etária
80
60
40

70

20
0

9
1-4
anos

13

11

5 - 11 12 - 18 19 - 60
anos
anos
anos

> 60
anos

12
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