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Reabilitação/Requalificação do edifício-sede 
Continuar a intervir no edifício-sede da Associação, através de candidaturas 
a fundos comunitários, designadamente ao PRR e ao PARES 3.0, 
melhorando a sua eficiência energética e as condições de habitabilidade e, 
ainda, apetrechando-o com equipamentos novos, otimizando espaços e 
reorganizando serviços / valências. 

 

Continuidade da CAE – Casa Moura 
Dar continuidade ao projeto de acolhimento de Crianças e Jovens Não 
Acompanhadas (CJNA), provenientes de campos de refugiados, através da 
Casa Moura – Casa de Acolhimento Especializada (CAE), a funcionar nas 
instalações da Associação na Avenida de Santarém, no seguimento da 
parceria na área da ajuda humanitária firmada em finais de 2020 com o 
Instituto de Segurança Social e com o Alto Comissariado para as Migrações.  

 

Apartamentos de Autonomização 
Em paralelo e complemento à Casa Moura – Casa de Acolhimento 
Especializada (CAE), implementar um projeto de criação de apartamentos 
de autonomização para acolher parte de jovens migrantes já integrados no 
mercado de trabalho, transitoriamente, permitindo uma mais fácil saída da 
CAE e a sua autonomização, a partir de imóveis propriedade da Associação. 

 

Consolidação do Balcão do Migrante  
e do Departamento de Migrações 

Consolidar o Balcão do Migrante, criado em 2021 através de parceria com 
o ACM - Alto Comissariado para as Migrações, com o objetivo de promover 
a integração de migrantes que chegam à Cova da Beira, tal como prestar 
apoio àqueles que querem partir para outros países; e ainda o recém-criado 
Departamento de Migrações, Integração, Cidadania e Impacto Social.  
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Expansão da resposta social SAD 
Aumentar a capacidade de resposta da valência de Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD), única no distrito com Certificado de Gestão de 
Qualidade, tendo em consideração a forte procura e a lista de espera 
existente, promovendo o ageing in place. 

 

Reforço da frota automóvel e aposta na 
mobilidade verde 

Prosseguir com o reforço da frota automóvel da Instituição, privilegiando a 
mobilidade verde e a redução de custos, através da aquisição de pelo 
menos mais uma viatura 100 % elétrica para o Serviço de Apoio 
Domiciliário, através de candidatura / financiamento aprovados no âmbito 
do PRR – Plano de Recuperação e Resiliência.  

 

Consolidação da Unidade de Fibromialgia 
Consolidar a Unidade de Fibromialgia e de Sensibilidade Central e Dor 
Crónica, a primeira do género no país, criada no centro Clínico em parceria 
com o médico espanhol José Arranz Gil, dando resposta à forte procura de 
consultas a nível nacional e desenvolvendo investigação focada na 
Neuroestimulação Magnética Transcraniana de baixo campo em doentes, 
em parceria com a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da 
Beira Interior e o Laboratório de Bioeletromagnetismo da Universidade 
Politécnica de Madrid. 

 

Criação de Departamento  
de Inovação Social 

Apostar num Departamento de Inovação Social no seio da instituição, com 
enfoque na inovação, na preparação e na apresentação de candidaturas 
diversas (empresas com políticas de responsabilidade social, fundos 
nacionais e comunitários, etc), com o objetivo de planear, executar, 
desenvolver e promover o reconhecimento público de iniciativas sociais 
inovadoras, tendo em consideração os desafios que se colocam à 
instituição e à comunidade onde está inserida.  
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Saúde 

Farmácia (Assistência Medicamentosa) 
“Farmácia para Todos”: Continuar a desenvolver a Farmácia, nas duas 
vertentes (venda exclusiva a associados – MSRM; e venda livre - MNSRM), 
em articulação com o projeto da UMS/ “Saúde + Perto de Si” e através de 
novas parcerias, contribuindo para a sua expansão, notoriedade e aumento 
das vendas. Em paralelo, continuar atentos ao mercado com vista ao 
crescimento também através de aquisição de alvará de farmácia de oficina. 

 

Centro Clínico (Assistência Médica) 
Prosseguir com a ampliação da oferta de especialidades médicas, sempre 
com condições especiais / benefícios para os associados e indo ao encontro 
das suas necessidades e expetativas. 

 

Unidade Móvel de Saúde 
Continuar a apostar na expansão do projeto da Unidade Móvel de Saúde e 
de Apoio Social e Psicológico - “Saúde + Perto de Si”, na estrada desde 
novembro de 2016 para servir as populações das freguesias rurais do 
concelho da Covilhã, numa “extensão” da modalidade de Assistência 
Médica, com vários serviços, incluindo médico de Clínica Geral. 

 

Manutenção e alargamento do projeto 
“Farmacêutico ao Domicílio”  

Continuar o projeto da Farmácia “Farmacêutico ao Domicílio”, com 
acompanhamento/aconselhamento personalizado ao domicílio e entrega 
de medicamentos, beneficiando sobretudo a população sénior e com 
limitações físicas (doença, dificuldade de locomoção, etc.).  
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Implementar uma Unidade Móvel de Fisioterapia  
Realizar candidaturas a prémios nacionais (no âmbito da 
responsabilidade social de empresas) e firmar parcerias estratégicas com 
o objetivo de implementar uma Unidade Móvel de Fisioterapia no 
concelho da Covilhã, para prestação de serviços especializados na área, 
a exemplo do que já́ é feito no âmbito do projeto da Unidade Móvel de 
Saúde, em ambientes distantes da cidade da Covilhã.  

 

Mais objetivos nas modalidades Assistência Médica e Assistência 
Farmacêutica: 

• Continuar a apostar na qualidade dos serviços das duas 
modalidades; 

• Aumentar a afluência no centro Clínico e na Farmácia;  
• Articular cada vez mais as duas modalidades com o serviço da 

Unidade Móvel de Saúde (UMS);  
• Estabelecer parcerias com outras entidades da Economia Social, 

empresas e autarquias;  
• Realizar uma forte promoção e divulgação da Farmácia e do Centro 

Clínico;  
• 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.);  
• Dinamizar protocolos com a comunidade brasileira na Covilhã, 

Confeções Benoli, Beralt-Tin, BVC e outros existentes;  
• Potenciar parcerias com novas empresas;  
• Continuar a apostar numa maior aproximação com as valências de 

apoio à 3ª idade, sobretudo SAD, e familiares de utentes;  
• Dinamizar um modelo de avaliação de competências;  
• Impulsionar um sistema de objetivos para colaboradores;  
• Renovação da Certificação de Qualidade do Serviço de Apoio 

Domiciliário  
• Renovar a certificação da valência de Serviço de Apoio Domiciliário, 

com o objetivo de continuar a diferenciar os serviços prestados pela 
qualidade e, paralelamente, apostando no crescimento desta 
Resposta Social, com vista à eficácia e eficiência. 
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Concretização da Plataforma Supramunicipal de 
Intervenção Social 

Formalização de candidatura ao PRR – Nova Geração de Respostas e 
Equipamentos Sociais do projeto da Plataforma Supramunicipal de 
Intervenção Social da Cova da Beira, em conjunto com a Câmara Municipal 
de Belmonte, Santa Casa da Misericórdia de Belmonte e a Associação de 
Solidariedade Social da Freguesia de Silvares – Centro Comunitário das 
Lameiras. 

 

Planeamento, gestão, organização, recursos 
humanos e funcionamento interno 

Administrativo  
Dar continuidade à monitorização dos serviços voltados para os associados.  

Promover maior eficiência nos serviços da Secretaria / Receção. 

Dar continuidade às medidas sanitárias de combate e prevenção da Covid-
19 e de monitorização de parâmetros (temperatura) dos utentes dos 
serviços de farmácia e Centro Clínico, com o intuito de evitar infeções no 
ambiente interna da Instituição.  

Formação e Capacitação  
Manter a aposta na formação e capacitação, em todos os setores e em 
várias áreas.  

Relação com empresas e parceiros  
Continuar a fomentar o mecenato, como estratégia de aproximação ao 
mundo empresarial, para financiamento por parte de empresas de obras e 
melhoramentos no edifício-sede da Associação (Rua Capitão João de 
Almeida), bem como de atividades e projetos sociais.  

Compras  
Alargar a prática de consulta direta a fornecedores para apresentação de 
condições para fornecimento anual de produtos de Higiene e Conforto 
(concurso e negociação), com o objetivo de baixar custos.  
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Programa de Benefícios aos Associados  
Continuar a criar benefícios e vantagens para os associados; 

Criar mais serviços capazes de agregar valor à Associação, em virtude da 
satisfação dos nossos Associados; 

Estabelecer novas parcerias para alargamento do Programa de Benefícios. 
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Gabinete de Ação Social 
Continuar a responder de forma solidária e sustentada às novas realidades 
sociais da população. 

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. 

Realizar encaminhamento. 

Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais 
Carenciadas (POAPMC) 

Manter a distribuição mensal de 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. 

BPI Fundação “La Caixa” – Iniciativa Social 
Descentralizada (ISD) 

Prosseguir com o projeto “Inovar para Educar”, centrado no auditório da 
Mutualista Covilhanense, onde foi instalada uma parede vídeo LCD, de 
forma a desenvolver práticas pedagógicas inovadoras e uma aprendizagem 
mais lúdica.  

“Vida + ao Domicílio” 
Continuar o projeto “Vida + ao Domicílio”, vencedor do BPI “La caixa” 
Seniores 2020, com ações de saúde ao domicílio e que incluiu: Oficina de 
Atividades Itinerante – Envelhecer Mais Ativo e Participativo; Serviços 
Psicológicos ao Domicílio; Farmácia de Proximidade; e Tecnologia ao 
Domicílio. Reforcar os serviços de apoio domiciliário ao nível de respostas 
eficazes nas áreas da fisioterapia, enfermagem, médica, animação, 
acompanhamento psicossocial e farmacêutico; e associar os cuidados 
domiciliários à componente tecnológica, suportados por um assistente de 
casa inteligente: monitorização de condições ambientais e de saúde.  
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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 

Garantir a qualidade dos serviços prestados, em todas as valências. 

Manter um saldo contabilístico positivo ao nível das três respostas 
sociais. 

Manter com sucesso o ciclo de certificação do sistema de gestão de 

qualidade do Serviço de Apoio Domiciliário, com vista à eficácia e à 
eficiência. 

Implementar sugestões das partes interessadas. 

Continuar a fomentar o aumento das qualificações / competências dos 
colaboradores e, em paralelo, desenvolver estratégias para uma crescente 
coesão da equipa e disseminação da missão institucional. 

Trabalhar as principais capacidades funcionais/cognitivas dos utentes 

institucionalizados, fomentando a melhoria da autonomia e das suas 
capacidades cognitivas. 

Promover atividades lúdico-recreativo envolvendo os utentes, 
estimulando o interesse em participar em iniciativas cognitivas e sensoriais 
e melhorando, por esta via, as suas capacidades ao nível da motricidade 
fina e da coordenação psicomotora. 

Desenvolver atividades socioculturais, motivando para a participação em 
tradições e costumes antigos e fomentando a interação entre os utentes 
das várias valências (Ex: Santos Populares, datas comemorativas nacionais 
e internacionais, Carnaval, etc). 

Promover a adoção de comportamentos que permitam prevenir 

situações de dependência física e funcional, desenvolvendo atividades 
físico-motoras com vista ao aumento da autonomia dos utentes. 
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Comunicação e marketing 
Continuar a apostar na comunicação interna e externa da Instituição; 

Promover e divulgar as diferentes valências e as modalidades associativas, 
bem como as atividades mais relevantes; 

Criar e implementar um Plano de Comunicação e Marketing para 2022-
2026, abrangendo as diferentes valências / serviços; 

Prosseguir com o planeamento de 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. 

Apostar na componente tecnológica nos eventos e iniciativas da 
Associação;  

Renovar o website da Associação, criando inclusive uma loja online para a 
Farmácia. 

 

Parcerias e Angariação de Associados 
Continuar a fomentar a angariação de novos associados;  

Estabelecer novas parcerias institucionais;  

Reforçar as parcerias institucionais existentes;  

Proporcionar o acolhimento de estagiários (estágios curriculares);  

Desenvolver atividades, iniciativas e projetos com as entidades parceiras. 
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Apresentamos de seguida o orçamento previsional para o exercício de 2022. Este 
orçamento assenta nos seguintes pressupostos: 

Rendimentos 
Vendas de mercadorias e produtos - executado até 30 de novembro e os objetivos 
propostos pela direção no que respeita a esta atividade, considerando um aumento de 
5% nas vendas de mercadorias. 

Prestações de serviços – Quotas dos utilizadores à data (serviços faturados em 
dezembro aos utentes das diversas valências) e uma atualização de 3%.  

Quotizações e joias – Valor das quotas cobradas aos associados até 30 de novembro e 
previsão de cobrança em relação aos processamentos efetuados, atualizada com base 
nas ações levadas a efeito e que nos propomos manter no exercício de 2022 

Outros serviços – Outros serviços prestados aos utentes das diversas valências (serviços 
faturados em dezembro). 

Subsídios da segurança social – Valor a receber com base nas convenções atualmente 
em vigor e no protocolo assinado com o I.S.S. I.P. em que o mesmo assumiu as despesas 
decorrentes do funcionamento da C.A.E. em substituição do F.A.M.I. e que no ano de 
2022 decorrerá até junho.  

Outros rendimentos – Valor executado a 31 de outubro. 

 

Gastos 
Custo das mercadorias vendidas – Gastos com a aquisição de mercadorias para venda, 
com base no valor de venda e margens de comercialização praticadas, tendo como 
referência os registos em 30 de novembro. 

Custo das matérias consumidas – Gastos com a aquisição de matérias necessárias á 
prestação dos serviços com base nos registos a 30 de novembro. 

Fornecimentos e serviços externos – Calculados com base no executado a 31 de 
outubro, contratos em vigor e ajustamentos decorrentes da redução de gastos por 
influência de alguns investimos e negociações que permanentemente mantemos com 
fornecedores de produtos e serviços de valor significativo.  

Gastos com o pessoal – Valor dos gastos com o pessoal constante nos quadros de 
pessoal da instituição nesta data e ajustamentos previsíveis para 2022, nomeadamente 
atualização salário mínimo nacional entre outros. 

Outros gastos - Calculados com base no executado a 31 de outubro. 
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Gastos de financiamento – Gastos com financiamentos em curso de acordo com os 
contratos em vigor e planos financeiros para 2022. 

Os valores orçamentos 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 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 
2022. 

 

 

 

Rendimentos e Gastos
2022                                 

valor a 
inscrever

Vendas e serviços prestados 1.483.713
Subsídios, doações e legados à exploração 994.810
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -754.217
Fornecimentos e serviços externos -360.152
Gastos com o pessoal -1.205.933
Outros rendimentos 15.027
Outros gastos -27.354

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 145.893

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -106.816
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento 
e impostos) 39.077

Juros e gastos similares suportados -19.328
Resultado antes de impostos 19.749

Resultado líquido previsto para o período 19.749

DEMONSTRAÇÃO PREVISIONAL DE RESULTADOS POR NATUREZA
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Seguidamente vamos apresentar as grandes rubricas desdobradas por sub-rubricas, 
analisando o peso de cada uma no total da rubrica respetiva. 

Rendimentos 
Este quadro desdobra-se da seguinte forma: 

 

 

As “Vendas”, receita arrecadada com a venda de medicamentos e artigos de higiene 
na farmácia social correspondem a 34,21% da receita da Instituição. 

 

 

A rubrica “Prestação de Serviços” corresponde a cerca de 25,30% do valor total 
orçamentado na receita. Nesta rubrica estão incluídas as receitas com a mensalidades 
dos utentes, designadas quotas dos utilizadores, consultas médicas, serviços de 
enfermagem, de lavandaria, transportes, refeições, higiene e outros, quotizações dos 
sócios e outros serviços prestados. 

 

 

Rendimentos
2022                               

valor a 
inscrever

%

Vendas 852.932 34,21%
Prestações de serviços 630.781 25,30%
Subsídios à exploração 994.810 39,90%
Outros rendimentos 15.027 0,60%

Total 2.493.550 100,00%

Vendas
2022                               

valor a 
inscrever

%

Artigos de higiene 13.041 1,53%
Medicamentos e artigos de saúde 839.891 98,47%

Total 852.932 100,00%

Prestações de serviços
2022                               

valor a 
inscrever

%

Quotas dos utilizadores 589.340 93,43%
Quotizações e joias 34.525 5,47%
Serviço de refeitório e copa 4.587 0,73%
Outros serviços 2.330 0,37%

Total 630.781 100,00%
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Os “Subsídios, doações e legados à exploração” onde se incluem os subsídios da 
Segurança Social, as transferências do Instituto de Emprego e Formação Profissional no 
âmbito dos projetos em curso e outros que nos propomos submeter no decorrer do 
ano de 2022 e donativos, representam cerca 39,90% do total orçamentado em 
rendimentos. Destacam-se nesta sub-rúbrica os subsídios da segurança social, que 
representam 83,02%. De referir que se encontram aqui incluídos os subsídios a receber 
relativos ao projeto C.A.E. em vigor, que termina no próximo mês de junho. 

 

Na rubrica de “Outros Rendimentos” incluem-se outros rendimentos não incluídos 
nas rubricas anteriores e corresponde a rendas, rendimentos suplementares referentes 
a atividades sociais, juros de depósitos e outros não especificados, nomeadamente 
consignação de IRS, correções referentes a exercícios anteriores e outros rendimentos 
associados a gastos. 

 

 

  

Subsídios doações e legados à exploração
2022                               

valor a 
inscrever

%

Subsídios da segurança social 825.849 83,02%
Subsídios de outras entidades 168.961 16,98%
Doações e heranças 57.500 5,78%

Total 994.810 100,00%

Outros rendimentos
2022                               

valor a 
inscrever

%

Rendimentos suplementares 4.185 27,85%
Descontos abatimentos e deduções 711 4,73%
Rendimentos e ganhos em ativos financeiros 326 2,17%
Outros não especificados 9.805 65,25%

Total 15.027 100,00%
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Gastos 

 
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: 

 

 

Gastos
2022                              

valor a 
inscrever

%

Custo das mercadorias vendidas 618.938 25,02%
Custo das matérias consumidas 135.279 5,47%
Fornecimentos e serviços externos 360.152 14,56%
Gastos com o pessoal 1.205.933 48,75%
Outros gastos 27.354 1,11%
Gastos/reversões de depreciação e de amortização 106.816 4,32%
Gastos de financiamento 19.328 0,78%

Total 2.473.801 100,00%

Fornecimentos e serviços externos
2022                              

valor a 
inscrever

%

Trabalhos especializados 32.512 9,03%
Publicidade e propaganda 6.892 1,91%
Comissões 9.360 2,60%
Honorários 55.795 15,49%
Conservação e reparação 22.685 6,30%
Serviços bancários 4.628 1,29%
Outros serviços especializados 4.418 1,23%
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 14.112 3,92%
Livros e documentação técnica 1.074 0,30%
Material de escritório 5.246 1,46%
Artigos para oferta 1.394 0,39%
Consumíveis de farmácia e posto clínico 2.468 0,69%
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O valor orçamentado em “Gastos com o pessoal” teve por base o quadro da 
instituição em novembro de 2021 e ajustamentos previsíveis para 2022, nomeadamente 
atualização salário mínimo nacional, atribuição de senhas de presença aos membros da 
direção, e outras situações, e respeita a remunerações, senhas de presença, encargos 
sobre remunerações, seguro de acidentes de trabalho, serviços de higiene, segurança, 
saúde e medicina no trabalho e formação, entre outros. De referir que, relativamente á 
C.A.E., só foram considerados seis meses em virtude do projeto ter o seu término 
previsto para junho de 2022. 

Com base nestes pressupostos estimam-se os seguintes gastos com pessoal para 2022: 

 

  

Outros materiais 8.419 2,34%
Eletricidade 40.152 11,15%
Combustíveis auto 14.374 3,99%
Gás 22.843 6,34%
Água 23.796 6,61%
Outros fornecimentos 1.092 0,30%
Deslocações e estadas 3.752 1,04%
Rendas e alugueres 1.096 0,30%
Comunicação 10.747 2,98%
Seguros 6.520 1,81%
Contencioso e notariado 192 0,05%
Despesas de representação 1.894 0,53%
Limpeza, higiene e conforto 63.119 17,53%
Transporte de pessoal 1.108 0,31%
Outros serviços 464 0,13%

Total 360.152 100,00%

Gastos com o pessoal
2022                              

valor a 
inscrever

%

Remunerações do pessoal 949.128 78,70%
Senhas de presença 26.329 2,18%
Encargos sobre remunerações 217.527 18,04%
Indemnizações 500 0,04%
Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais 11.390 0,94%
Outros gastos com o pessoal 1.060 0,09%

Total 1.205.933 100,00%
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Em relação aos gastos previstos com depreciações / amortizações prevemos uma 
ligeira redução em virtude de existirem bens que vão ficando totalmente amortizados. 

 

 

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. 

 

 

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. 

 

  

Gastos / reversão de depreciação e amortização
2022                              

valor a 
inscrever

%

Gastos/reversão de depreciação e amortização 106.816
Total 106.816 101,03%

Outros gastos
2022                              

valor a 
%

Impostos 2.795 10,22%
Perdas em inventários 6.130 22,41%
Quotizações 3.669 13,41%
Outros 14.760 53,96%

Total 27.354 100,00%

Juros e gastos similares suportados
2022                              

valor a 
inscrever

%

Juros suportados com financiamentos obtidos 16.716 86,49%
Outros gastos e perdas de financiamento 2.612 13,51%

Total 19.328 100,00%
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Intenção de investimentos 
No que respeita a investimentos para o ano de 2022 está previsto proceder a uma 
intervenção no interior do edifício sede que terá um custo aproximado dos 700.000,00 
euros. 

 

  

Presidente Vice Presidente Tesoureiro Secretário Vogal

Nelson António 
Mendes da Silva

Fernando Neves 
Alexandre

António Manuel 
Garcia Rebordão

Jorge Manuel 
Mendes Moreira

António Valezim 
Dias
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Parecer do  
Conselho Fiscal 

 
  



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
2022 
 

 29  
  

  



PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO  
2022 
 

 30  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Convocatória 
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