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Reabilitação/Requalificação de imóveis 

da Associação 
Intervir em dois imóveis da Mutualista, através de candidaturas a fundos 

comunitários: o edifício-sede, na Rua Capitão João de Almeida, para melhoria da 

sua eficiência energética e condições de habitabilidade, num investimento global 

que se estima em 582.519,13 euros; e o da Avenida de Santarém, para criação de 

um hostel social sénior e desenvolvimento de outras atividades, cujo projeto foi 

concluído em 2017 e candidatado à Linha de Apoio de Valorização Turística do 

Interior – Turismo de Portugal. 

 

Consolidação do projeto da Unidade 

Móvel de Saúde / projeto  

“Saúde + perto de si” 
Consolidar o projeto da Unidade Móvel de Saúde (UMS) no concelho da Covilhã, 

serviço inovador de proximidade vocacionado para a prestação de cuidados de 

saúde nas freguesias rurais, atualmente a operar com regularidade em 9 

localidades, com: introdução de serviço médico (consultas clínica geral) nalgumas 

localidades onde já opera; expansão do projeto a outras aldeias; e alargamento 

da oferta de serviços através de novas parcerias.  

 

Crescimento/expansão da Farmácia: 

“Farmácia para Todos” 
Desenvolver a Farmácia, na sua vertente social e também de venda livre de 

medicamentos não sujeitos a receita médica, através de um Plano de Ação, 

alavancado pelo projeto da UMS/”Saúde + Perto de Si” e por novas parcerias, 

contribuindo para a sua expansão, notoriedade e aumento das vendas. 

  

Novas parcerias na Saúde e mais 

benefícios para associados 
Estabelecer novas parcerias com associações e instituições sociais, empresas e 

Juntas de Freguesia que permitam, por um lado, potenciar a Farmácia, o Centro 

Clínico e a Unidade Móvel de Saúde e, por outro, proporcionar mais 

benefícios/vantagens aos associados em parceiros (empresas ou instituições) e 

aumentar o número de associados. 
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Mecenato e aproximação ao mundo 

empresarial 
Fomentar o mecenato, com estratégia de aproximação ao tecido empresarial, 

para financiamento de atividades e projetos sociais da Associação por parte de 

empresas, bem como para a realização de obras de melhoramentos no edifício-

sede da Associação (Rua Capitão João de Almeida). 

 

Gestão de compras e serviços: Higiene e 

Conforto, Conservação e Reparação 
Introduzir novas metodologias de gestão e aquisição de compras e serviços nas 

áreas de Higiene e Conforto e também de Conservação e Reparação, através de 

consulta direta a fornecedores de condições para fornecimento anual de 

produtos e serviços (concursos e negociações), com o objetivo de baixar custos. 
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Outros Objetivos 

Programáticos 
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Assistência Médica e Farmacêutica 
Introduzir novas especialidades médicas no Centro Clínico, como Optometria e 

Audiologia, entre outras; 

Apostar cada vez mais na qualidade dos serviços das duas modalidades; 

Estabelecer parcerias com outras entidades da Economia Social, empresas e 

autarquias; 

Dar continuidade ao projeto “Ho Horizonte das Demências”, mantendo o 

Gabinete de Apoio ao Familiar e Pessoa Doente de Alzheimer (GAFPDA) e a Sala 

Snoezelen abertos à comunidade em geral e às IPSS; 

Realizar uma forte promoção e divulgação da Farmácia, do Centro Clínico e da 

Unidade Móvel de Saúde; 

Realizar ações e rastreios para assinalar datas específicas 

(ex: Dia Mundial da Saúde, Dia Mundial da Diabetes); 

Promover palestras e conferências alusivas a datas temáticas  

(ex: Dia da Alimentação, Dia Mundial da Doença de Alzheimer, etc). 

 

 

  



RESUMO DO 

PLANO DE ATIVIDADES  

E ORÇAMENTO 2018 

 

 7  

  

 

Planeamento, organização e 

funcionamento interno 

 

 

Administrativo 
Introdução de sistema eletrónico de emissão e gestão de quotas: após a 

aposta realizada ao nível dos novos cartões de associados, mais modernos e 

funcionais, estudar e introduzir um sistema eletrónico de gestão e emissão de 

quotas, através da aquisição de uma máquina e de um software para o efeito, 

agilizando todo o processo (fim dos livros de quotas do cobrador). 

 

Infraestruturas 
Requalificação de quartos: realizar obras e melhoramentos vários nos quartos 

da Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 

Simulacro de incêndio: realizar um simulacro de incêndio, em articulação com 

os Bombeiros Voluntários da Covilhã, com o intuito de testar o plano de 

emergência existente, criar rotinas de comportamentos e aperfeiçoar 

procedimentos.  

Eficiência energética: continuar a implementar medidas de eficiência energética 

no edifício da sede social (Rua Capitão João de Almeida) 
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Programa de Emergência Social 

(protocolo com a Câmara Municipal da 

Covilhã) 
Dar continuidade ao Programa de Emergência Social, mantendo-se a articulação 

com a Unidade Móvel de Saúde e de Apoio Psicológico e Social.  

Minorar os problemas sociais, no concelho da Covilhã, no âmbito das respostas 

de primeira necessidade e de emergência social 

Prestar apoio regular e desenvolver ações e respostas para pessoas e famílias em 

situação de maior fragilidade/vulnerabilidade social. 

 

Gabinete de Ação Social 
Responder de forma solidária e sustentada às novas realidades sociais da 

população. 

 

Programa Operacional de Apoio às 

Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC) 
Distribuir mensalmente bens alimentares aos mais carenciados em articulação 

com a Câmara Municipal da Covilhã e restantes parceiros, enquanto entidade 

mediadora do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas para 

os concelhos da Covilhã e Belmonte, programa que veio substituir as Cantinas 

Sociais. 

 

Apoio a Idosos Isolados (Telassistência) 
Continuar a identificar, apoiar e acompanhar idosos que vivem isoladamente 

através do sistema de “Teleassistência ao Domicílio” e em parceria com a 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, o que permite 

prestar socorro imediato em situações de emergência, agravamento subido do 

estado de saúde e outras situações. Desenvolver novas parcerias em 2018 com o 

objetivo de melhorar o serviço. 
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Hortas Sociais 
Prosseguir com as Hortas Sociais, continuando a ceder parcelas de terra para 

cultivo de hortaliças e outros frescos nos terrenos propriedade da Associação na 

Avenida de Santarém (até à requalificação do imóvel), onde famílias carenciadas 

têm desenvolvido culturas.  

 

Cooperação interinstitucional  
Reforçar a cooperação interinstitucional através de estratégias concertadas (Rede 

Social, Câmara Municipal da Covilhã, Coolabora, EPABI, Juntas de Freguesia, 

Conferências Vicentinas, L.A.P.A., Universidade da Beira Interior, Escola Superior 

de Educação – Coimbra, Ordem dos Psicólogos Portugueses, Centro Hospitalar 

da Cova da Beira, instituições sociais diversas, etc). 
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Centro de Dia, Estrutura 

Residencial e Apoio Domiciliário 

 

Dar continuidade às atividades semanais 
Ginástica, Espaço Filme, Oficina Cognitiva, Oficina de Estimulação Sensorial e 

Atividades Terapêuticas, Ateliê Expressivo. 

 

Manter a hidroginástica sénior 

Continuar a proporcionar sessões de hidroginástica sénior com 

regularidade aos utentes das Respostas Sociais na Academia Fitness & 

Spa (Hotel Meliá). 

 

Consolidação da Sala Snoezelen  
Proporcionar aos utentes com demência o acompanhamento especializado 

regular com recurso a Sala Snoezelen. 

 

Prosseguir com as atividades mensais  
Comemoração dos aniversários dos utentes; Celebração de datas temáticas e 

festivas (ex: Carnaval, Páscoa, Natal, Dia do Pai, etc) 

 

Promover passeios e viagens com os 

utentes  
(No âmbito do Turismo Sénior) 

 

Participar nas atividades propostas por 

parceiros  
(Ex: Coolabora - Dia Mundial Contra a Violência das Mulheres; Câmara Municipal 

da Covilhã – Dia do Idoso, etc)  
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Comunicação e marketing 
Continuar a apostar na comunicação interna e externa da Instituição; 

Promover e divulgar as valências e modalidades, bem como as atividades mais 

relevantes; 

Planear e executar estratégias de comunicação e de marketing que permitam 

aumentar a afluência à Farmácia, ao Centro Clínico e à Unidade Móvel de Saúde; 

Fomentar a notoriedade e a qualidade dos serviços prestados nas Respostas 

Sociais e na área da Saúde.; 

 

Parcerias e Angariação de Associados 
Desenvolver uma forte campanha de angariação de novos associados; 

Estabelecer novas parcerias institucionais; 

Proporcionar o acolhimento de estagiários (estágios curriculares); 
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Apresentamos de seguida o orçamento previsional para o exercício de 2018. Este 

orçamento assenta nos seguintes pressupostos: 

 

Rendimentos 
Vendas de mercadorias e produtos - executado até 31 de outubro e os objetivos 

propostos pela direção no que respeita a esta atividade. 

Prestações de serviços – Quotas dos utilizadores à data (serviços prestados até 

outubro aos utentes das diversas valências).  

Quotizações e joias – Valor das quotas dos associados atualizada com base nas ações 

que têm sido levadas a efeito e que nos propomos continuar no ano de 2018 

Outros serviços – Executado à data de 31 de outubro (outros serviços prestados aos 

utentes das diversas valências) 

Subsídios da segurança social – Valor a receber com base nas convenções atualmente 

em vigor.  

Outros rendimentos – Valor executado a 31 de outubro. 

 

Gastos 
Custo das mercadorias vendidas – Gasto com a aquisição de mercadorias para venda, 

com base no valor de venda e margens de comercialização praticadas. 

Custo das matérias consumidas – Gastos com a aquisição de matérias necessárias á 

prestação dos serviços com base no executado a 31 de outubro. 

Fornecimentos e serviços externos – Calculados com base no executado a 31 de 

outubro e contratos em vigor e ajustamentos decorrentes da redução de gastos por 

influência de alguns investimos e negociações com fornecedores de serviços de valor 

significativo como eletricidade, agua e combustíveis, entre outros. De realçar que a 

redução mais significativa se deve ao termo do contrato de outsourcing com a 

Beiralabor.  

Gastos com o pessoal – Valor dos gastos com o pessoal constante nos quadros de 

pessoal da instituição nesta data. De realçar aqui uma pequena redução a que acresce 

o fato apontado na parte final do ponto anterior no que respeita ao contrato de 

outsorcing representando assim uma redução bastante significativa no somatório 

das duas rúbricas, 

Outros gastos - Calculados com base no executado a 31 de outubro. 

Gastos de financiamento – Gastos com financiamentos em curso. 

Os valores orçamentados são apresentados nos quadros que se seguem, de acordo 

com o normativo aplicável à Instituição, SNC – ESNL, em vigor desde 01 janeiro 2016. 

O Decreto-Lei n.º 98/2015, de 2 de junho, transpõe para o ordenamento jurídico 

interno a Diretiva n.º 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de 

junho de 2013, relativa às demonstrações financeiras anuais, às demonstrações 

financeiras consolidadas e aos relatórios conexos de certas formas de empresas, que 

altera a Diretiva n.º 2006/43/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, e revoga as 

Diretivas n.ºs 78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho, procedendo à alteração do 

Decreto 158/2009, de 13 de julho, e do Código das Sociedade Comerciais. A 

publicação do Decreto-Lei 98/2015, de 2 de junho visou para além da transposição 

da citada diretiva, proceder à unificação e clareza do sistema contabilístico, aprovado 
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pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de julho, com as sucessivas alterações de que 

foi objeto. 

Os quadros seguintes apresentam os valores previstos, em euros, para o exercício 

de 2018. 

 

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS POR NATUREZA 

Rendimentos e Gastos 
2018                                     

valor a inscrever 

Vendas e serviços prestados 1.028.081 

Subsídios, doações e legados à exploração 459.460 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -511.640 

Fornecimentos e serviços externos -304.929 

Gastos com o pessoal -659.556 

Outros rendimentos 80.535 

Outros gastos -7.030 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 84.921 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -42.434 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 42.487 

Juros e rendimentos similares obtidos  

Juros e gastos similares suportados -21.350 

Resultado antes de impostos 21.137 

Resultado líquido previsto para o período 21.137 

 

 

Seguidamente vamos apresentar as grandes rubricas desdobradas por sub-

rubricas, analisando o peso de cada uma no total da rubrica respetiva. 
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Rendimentos 
Este quadro desdobra-se da seguinte forma: 

 

 

Rendimentos 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Vendas 461.400 29,42% 

Prestações de serviços 566.681 36,14% 

Subsídios à exploração 459.460 29,30% 

Outros rendimentos  80.535 5,14% 

Total  1.568.077 100,00% 

 

 

 

As “Vendas” correspondem à receita arrecadada com a venda de medicamentos 

e artigos de higiene na farmácia social. 

 

Vendas 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Artigos de higiene 12.103 2,62% 

Medicamentos e artigos de saúde 449.297 97,38% 

Total  461.400 100,00% 

 

 

 

A rubrica “Prestação de Serviços” representa a maior percentagem dos 

rendimentos da instituição correspondendo a cerca de 36,14% do valor total 

orçamentado na receita. Nesta rubrica estão incluídas as receitas com as 

mensalidades dos utentes, consultas médicas, serviços de enfermagem, de 

lavandaria, transportes, refeições, higiene e outros, agora designada quotas dos 

utilizadores, quotizações dos sócios e serviços prestados aos utentes das cantinas 

sociais. 

 

 

Prestações de serviços 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Quotas dos utilizadores 520.967 91,93% 

Quotizações e joias 32.440 5,72% 

Serviço de refeitório e copa 13.274 2,34% 

Total  566.681 100,00% 
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Os “Subsídios, doações e legados à exploração” onde se incluem os subsídios da 

Segurança Social e as transferências do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional no âmbito dos projetos em curso representam cerca de 29,30% do 

total orçamentado em rendimentos, destacando-se os subsídios da segurança 

social representativos de 89,12% desta sub-rubrica. 

 

Subsídios doações e legados à exploração 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Subsídios da segurança social 409.460 89,12% 

Subsídios de outras entidades 50.000 10,88% 

Total  459.460 100,00% 

 

 

Na rubrica de “Outros Rendimentos” incluem-se outros rendimentos não 

incluídos nas rubricas anteriores e corresponde a rendas, donativos, juros de 

depósitos e outros não especificados. 

 

Outros rendimentos 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Rendimentos suplementares 11.176 13,88% 

Descontos pronto pagamento obtidos 5.443 6,76% 

Donativos 62.377 77,45% 

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 492 0,61% 

Outros não especificados 1.048 1,30% 

Total  80.535 100,00% 
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Gastos 
 

Gastos 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Custo das mercadorias vendidas 354.391 23,16% 

Custo das matérias consumidas 157.249 10,28% 

Fornecimentos e serviços externos 304.929 19,93% 

Gastos com o pessoal 659.556 43,11% 

Outros gastos 7.030 0,46% 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 42.434 2,77% 

Gastos de financiamento 4.364 0,29% 

Total  1.529.954 100,00% 

 

O custo das mercadorias vendidas corresponde ao valor despendido com a 

aquisição de medicamentos e outros artigos de saúde vendidos na farmácia 

social.  

O custo das matérias consumidas respeita ao valor dos bens adquiridos para 

apoio aos serviços prestados pelas valências e atividades da instituição, 

nomeadamente, géneros alimentares e outros produtos utilizados na confeção 

de refeições e produtos de higiene e limpeza. 

Os fornecimentos de materiais e serviços prestados por terceiros no sentido de 

assegurar o normal funcionamento da instituição encontra-se desdobrado no 

quadro que se segue: 

  



RESUMO DO 

PLANO DE ATIVIDADES  

E ORÇAMENTO 2018 

 

 21  

  

 

Fornecimentos e serviços externos 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Trabalhos especializados 26.926 8,83% 

Publicidade e propaganda 5.748 1,89% 

Honorários 64.958 21,30% 

Comissões 7.853 2,58% 

Conservação e reparação 33.838 11,10% 

Serviços bancários 1.907 0,63% 

Outros serviços especializados 934 0,31% 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 2.351 0,77% 

Livros e documentação técnica 113 0,04% 

Material de escritório 4.996 1,64% 

Artigos para oferta 599 0,20% 

Consumíveis farmácia e posto clinico 4.195 1,38% 

Outros materiais 1.244 0,41% 

Eletricidade 25.471 8,35% 

Combustíveis auto 11.167 3,66% 

Gás 26.149 8,58% 

Água 28.657 9,40% 

Outros fornecimentos 50 0,02% 

Deslocações e estadas 6.629 2,17% 

Rendas e alugueres 8.124 2,66% 

Comunicação 8.491 2,78% 

Seguros 7.962 2,61% 

Contencioso e notariado 271 0,09% 

Despesas de representação 6.001 1,97% 

Limpeza, higiene e conforto 20.057 6,58% 

Outros serviços 239 0,08% 

Total  304.929 100,00% 

 

O valor orçamentado em “Gastos com o pessoal” teve por base o quadro da 

instituição em novembro de 2017 e respeita a remunerações, encargos sobre 

remunerações, seguro de acidentes de trabalho, serviços de higiene, segurança, 

saúde e medicina no trabalho e formação, entre outros. 
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Com base nestes pressupostos estimam-se os seguintes gastos com pessoal para 

2018: 

Gastos com o pessoal 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Remunerações do pessoal 528.989 80,20% 

Encargos sobre remunerações 117.468 17,81% 

Indemnizações 6.610 1,00% 

Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 2.984 0,45% 

Outros gastos com o pessoal 3.505 0,53% 

Total  659.556 100,00% 

 

Em relação aos gastos previstos com depreciações / amortizações prevemos um 

ligeiro aumento devido a alguns investimentos concretizados em de 2017, 

nomeadamente equipamentos de climatização e Sala Snoezelen, entre outros. 

Gastos / reversão de depreciação e amortização 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Gastos/reversão de depreciação e amortização 42.434   

 

O valor previsto suportar com quotas e impostos é o valor mais significativo na 

rubrica de outros gastos. As outras sub-rubricas não têm valor relevante e 

correspondem a gastos não enquadráveis nas restantes rúbricas. 

Outros gastos 
2018                               

valor a inscrever 
% 

Impostos 2.179 31,00% 

Perdas em inventários 24 0,34% 

Quotizações 3.869 55,04% 

Outros 958 13,62% 

Total  7.030 100,00% 

 

O valor previsto suportar com gastos de financiamento que se apresenta no 

quadro seguinte respeita a juros e outros encargos a suportar com créditos 

concedidos.  

Juros e gastos similares suportados 
2018                            

valor a inscrever 
% 

Juros de financiamento obtidos 20.641 - 

 

Intenção de investimentos 

Para o ano de 2018 não estão previstos investimentos. 
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CONVOCATÓRIA 
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