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INTRODUÇÃO
Depois de fazermos uma avaliação da realidade destes dois útimos anos, vamos proceder à definição
e planificação de um conjunto de atividades orientadas para o nosso público-alvo, as quais vão fazer
parte da nossa abertura gradual, na medida em que as possamos concretizar. Com esta programação
pretendemos criar condições para ajudar o nosso sénior a viver uma parte da sua vida com a melhor
qualidade possivel, tentando voltar à normalidade tão råpido quanto desejável.
As atividades escolhidas procuram, por isso, retomar práticas de promoção da autoestima e de bemestar coletivo, retardando ou estabilizando o processo de envelhecimento, oferecendo momentos de
participação ativa e de socialização, combatendo o sentimento de abandono, fomentando tempos de
distração e de boa disposição, promovendo a troca de experiências, bem como a estimulação de

competências cognitivas e da motricidade.
Levaremos em consideração as atividades que decorreram ao longo dos últimos anos, sobretudo os
anteriores à pandemia, que se revelaram de grande adesão e de grande impacto, tanto para os utentes

como para os familiares e para a comunidade.

Procuraremos, também, desenvolver outras que proporcionem maior bem-estar e uma maior qualidade

de vida e felicidade ao utente e maior interação comunitária, até porque a inércia não será contemplada
neste plano.
Finalmente, vamos esforçar-nos, no cumprimento dos nossos objetivos, por delinear no plano

orçamental uma administração equilibrada dos meios e dos recursos da instituição e traçar um plano
de gestão de formação e das relações formais e informais que estimulem e favoreçam o clima
institucional.

1.VISÃO

Temos como visão ou finalidade sermos uma instituição social de referência, reconhecida pela
qualidade dos serviços prestados, pela relação com utentes e suas familias, bem como pela capacidade
de envolvimento comunitário.

2. MISSÃO
No cumprimento da sua missão, esta Liga Humanitária pretende servir o utente, apoiar as familias

prestando um serviço de excelência baseado em principios e valores humanistas e universais e em
critérios de rigor e exigência, alicerçados numa cultura inclusiva e flexivel, inovadora e aberta ao diálog90
com a comunidade em geral.

3.VALORES

De acordo com o plano de intervenção da Direção os valores e linhas orientadoras elencadas dizem
respeito a valores fundamentais, tais como: a confiança e exigência no trabalho; a responsabilidade na
intervenção; a tolerância eo respeito pelo próximo; a cidadania na conduta; a liberdade de pensamento
e de expressão; a qualidade e a eficiência do serviço; a solidariedade; o humanismo; a ética; a

Igualdade: a dedicação ea cooperação.

4. OBJETIVOS
Com o propósito de concretizar a visão e a missão a que nos propomos, no quadro dos princípios e
valores enunciados, são definidos objetivos, que contemplam metas e as atividades a desenvolver,
indicadorese instrumentos de validação, visando a promoção da melhoria da qualidade do serviço e
dos seus níveis de eficiência.
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4.1.08JETIvosFUNDAMENTAIS
Apoio

às pessoas idosas;

Apoio

åfamília;

Apoio

à integração social e comunitária;

No apoio às pessoas idosas concretizamos os nossos objetivos com as dinâmicas e as atividades
institucionais que compreendem a prestação de serviços generalistas como o serviço de refeições,
tratamento de roupa, enfermagem, ou apoio médico, funcionando cada resposta social de forma
autónoma:

a)E Estrutura
Residencial para Pessoas ldosas (ERPI)
uma resposta Social de alojamento coletivo, de utilização temporária ou permanente, em que sejam
desenvolvidas atividades de apoio social, convívio e animação e prestados cuidados de saúde, higiene
e conforto. Funciona 24 horas por dia, com uma capacidade definida para 24 utentes, tem como

objetivos principais:
a) Harmonizar os hábitos e os costumes que traduzem a história de cada idoso preservando a sua
individualidade e privacidade;
b) Estabelecer a ligação entre os utentes e seus familiares, mas também com os amigos e a
comunidade, no desenvolvimento de uma vida afetiva, estimulante e equilibrada;
c) Promover a manutenção do estado de sade, restaurar elou reforçar as capacidades funcionais, de
forma a auxiliar a pessoa a atingir o grau máximo de autonomia possível, sempre considerando os
processos de perdas naturais do envelhecimento;
d) Fomentar o convivio entre os idosos e estes com outros grupos, favorecendo uma participação e
interação efetiva na e com a comunidade;
e) Desenvolver atividades individuais ou de grupo, em correspondência com os interesses
manifestados pelos idosos, possibilitando um projeto de vida com qualidade;

f) Efetuar atividades de animação sociocultural, lúdico-recreativas e ocupacionais que visem contribuir,
para um clima de relacionamento saudável entre os utentes e para a estimulação e manutenção das
suas capacidades fisicas e psiquicas;
g) Articular atividades com os serviços de saúde, que permitam uma correta ação preventiva e uma
adequada resposta em caso de doença;
h) Apoiar o desempenho das atividades da vida diária;

i) Prestar cuidados médicos;
) Prestar cuidados de enfermagem.

b) Centro de Dia (CD)

Destina-se a atender pessoas idosas que se encontram inseridos no seu meio familiar, mas na maior
parte dos casos estão isoladas e, por isso, se encontram em risco de acelerar ou degradar o seu
processo de envelhecimento. Contribui para a manutenção dos idosos no seu meio sociofamiliar e na
comunidade onde se inserem. Presta um conjunto de serviços que satisfazem as necessidades básicas
dos utentes, confere apoio psicossocial, fomenta as relações interpessoais ao nivel dos idosos e destes
com outros grupos etários, a fim de evitar o isolamento. Com uma capacidade para 6 utentes, funciona
entre 9 e 19 horas, todos os dias da semana.

cTem
Serviçode
Apoio Domiciliário (SAD)
como fundamento a satisfação dos serviços

básicos como a alimentação, higiene pessoal e
habitacionale tratamento de roupas. Estes serviços são prestados aos idosos que se encontram nas
Suas residências e que veem, em muitas circunstâncias, as suas capacidades físicas ou mentais
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limitadas, mas preferem manter a sua ligação com a residência. Para além destas necessidades mais
basicas, procuramos e envolver estes utentes em atividades de animação, as quais fazem renascer o
seu sentimento de pertença à instituição

e à comunidade e desenvolvem a sua autoestima. Temos uma

equipa empenhada e dedicada, que diariamente leva a cada um o conforto de um carinho, mas faz
também o levantamento das necessidades porque se torna, em muitas situações, o único elo de ligação
com o exterior. Temos protocolados com o ISS 15 utentes e funcionamos todos os dias da semana,
entre as 9e as 19 horas.

d)Apoio àfamilia

Este programa tem como objetivo especifico ajudar social e economicamente os agregados familiares
situação de carência económica na área da freguesia.

em

e Apoio àintegração socialecomunitária

Trata-se de um programa cujo objetivo fundamental é o apoio individual no domínio social, que facilite

e articule soluções eficazes de integração e de encaminhamento na ajuda à população mais carenciada
e que não se enquadra na população-alvo dos restantes serviços da instituição, em matérias de

salubridade e higiene, de emprego e habitação.

4.2. 0BJETIvos SECUNDÁRIOS
Secundariamente, a Liga propõe-se desenvolver os seguintes objetivos:
Dinamizar atividades de animação comunitária;
Promover e colaborar na divulgaço do património local.

5.ATIVIDADES

As atividades que projetamos têm como objetivo geral ir ao encontro das necessidades do grupoalvo e contribuir para o seu bem-estar bio-psico-social, combatendo e evitando o isolamento e

depressão, tentando sempre promover a máxima autonomia e dinamismo.
Nesta calendarização das atividades definimos o conjunto das datas mais relevantes, mas sempre
que o contexto o permita iremos assinalar outras datas comemorativas.

5.1. Calendarização das atividades maissignificativas
Mês

Atividade /Data

Descrição
Confecionar panquecas/crepes para lanche convivio e momento de troca

Dia de Reis (06)

Cantar das Janeiras (6)

de saberessobreatemática.

Cantar das janeiras na Câmara Municipalde Gouveia.

Dia Mundial da Rádio (13)_ Visita virtual ao museu de rádios antigos em Vila Nova de Tazem.
Dia da Escrita àMão (23) Criação de um almanaque da instituição.

Demonstrar o quanto gostamos de alguém com gestos atenciosos.

Transcrever quadras dos utentes sobre a temática para um coração

Dia do Amor (14)

gigante".
Recriar a produção de enchidos, recordando a tradição com os utentes.

Fabrico de enchidos

Criação de máscaras de Venécia, realização de um desfile nainstituição e

Carnaval (1)

decoração da mesma de acordo com a temática.

Reviver tradições do

Construir o "entrudo" com os utentes e fazer o respetivo cortejo até à sua
queima. Realizar um lanche, no final, com as tradicionais papas demilho.

Entrudo

Dia Internacional da

Pequena apresentaçãoe amostra de produtos cosméticos e bem-estar de
origem natural.

Mulher (08)_

Dia doPai/S. José(19

Realizar uma atividade alusiva ao tema (a definir).

Dia da felicidade

Sessão de terapia doriso.

AgualPoesia (21/22)

árvore ou à importância da agua.

Dia Mundial da Árvore
Dia Mundial do Teatro

Construção de uma árvore com recortes de poemas e quadras alusivas à
Convidar os familiares e amigos a assistir a uma peça de teatro ou

(27)| monólogos protagonizados pelos utentes (domingo
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Dia Mundial da Atividade

Fisica (6)

Domingode Ramos (10)

Sexta Feira Santa(15)
Páscoa (17)

Fazer um curto passeio ou outro tipo de exercicios fisicos e de mobilidade.

Fazer os ramos para a bênção de Domingo de

Participar na Via Sacra, na freguesia.
Realização

de

objetos decorativos para

a

Ramos.

sala

e

mesa

de

almoço

de

páscoa.

Visita Pascal (17)_
Diada Liberdade (25)

Acolher a Visita Pascalrealizada nafreguesia.
Elaborar cravos eidentificar músicas relacionadas com o 25 de Abril.

Rezar o Terço

Construção de dezenas para os utentes com massa fimo.

Dia Mundial da Dança (29)Apresentarumadança, com aparticipação dos utentes, aos familiares.
Realizaruma sessãoexpressivaalusivaao tema (a definir).
Dia da Mãe (01)_
Rezar o terço, semanalmente, ao longo do mês de maio.
Visualizar a eucaristia que decorre em Fátima, através datelevisão

Dia de N Sr." de

Assistir à eucaristia e à procissão a realizar na paróquia em honra de N°

Fátima (13)

Sr. de Fátima.
Realizar um lanche convivio com os utentes eseusfamillares

Dia da Familia (15)
Dia da Espiga

nta

feirada Ascensão(26)
Dia Internacional do

Piquenique (18)
Santos Populares
Sardinhada
Marcha

dos

Fazer pequenos ramos alusivos ao tema e recordar as tradições desse dia.
Realizar um piquenique no espaço exterior da instituição.

Decorar a instituiçao, de acordo com

a

temática.

Almoço convivio com as tipicas sardinhas assadas.
Santos

Organizar uma pequena marcha dedicada aos Santos Populares.

Populares

Dia Mundial do Chocolate

Confecionar uma sobremesa para o lanche utlizando o chocolate.

(07)
Festival da Agua

Colaborar na organização do Festival da Agua.

Dia do Amigo (20)

Realizar uma sessaocognitiva, sobre o tema (a definir).

Dia Mundial da Pizza (10)Confecionar pizzas para ojantar dos utentes.

Dia Mundial dos Avós (26)

Participar nas comemorações do Municipio sobre o Dia dos Avós.

Feira de Associativismo

Participar na Feira de Associativismo das Festas do Sr. do Calvário.

Dia Mundial da Fotografia Realizar uma exposicão. após uma sessäo fotográfica com os idosos,

(19)

Dia Mundial da Doença de

Alzheimer (21)_
Dia das colheitas
Dia Mundial do Coraçao

(29)
Dia
do ldoso (01)
Dia Mundial da Alimentação

familiarização com máquinas fotográficas e fotografia.
Fazer jogos de raciocinio e de estimulação cognitiva.

Reviver as tradições sobre as desfolhadas e as vindimas.
Realizar

um

rastreio dos sinais vitais

com

técnicos

especialistas.

Participar nas comemorações organizadas pelo Município.
Confecionar uma ementa proposta pelos utentes, com pratos significativos

para os próprios, bem como o påo tradicional
DiaDia Mundial
do Pão(16)
Internacional da maçã| Fazer uma sessão sobre os beneficios da maçã e fazer uma tarte de maçã

(21)

Dia da Instituição(27)
Dia Mundial da Terceira
Idade e Dia Internacional

para o lanche dos utentes.

Festejar oaniversárioda Liga.
Realização de atividades lúdica/pedagógicas e cognitiva intergeracionais.

da Animação(28)_
Dia das Bruxas-Halloween Realizarum lanchetemático.
Organizar
umalmoço gastronómico etemático
VIl Almoço Serrano
Criação de ambiente de cinema para visualização de um filme.
Dia Mundial do Cinema (5)
Doces Regionais
São Martinho (11)

Dia daBolacha(4)

Dia Internacional do Chá

Confecionar doces tipicos da época.

Realizar o magusto tradicional.

Fazer bolachas caseiras para oferecer/vender no Natal.

Realizar um lanche, com degustação de diferentes chás.

(15)

Dia das palavrascruzadas(21) Realizaçãode um jogogigante
de palavrascruzadas.
Decorar a instituição de modo alusivo à época natalicia,
Natal
realização do presépio.

Almoço de Natal
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5.2.

Intervenção no plano ocupacional:

Para além das atividades propostas na tabela anterior, pretende-se realizar outras de forma mais
repetitiva, diariamente ou semanalmente, sendo que, as mesmas serão distribuidas pelos dias da
semana ou mês, sendo divulgadas à população alvo às segundas-feiras, nos programas de atividadesM
semanais, que são afixados na ERPI. Assim, apresenta-se na tabela seguinte a referidas atividades.
Atividade
Treino de
Atividades da Vida
Diária e Atividades
da Vida Diária
Instrumentais

Objetivos
Manter/aumentar a participação ativa do utente no desempenho das
atividades da vida diária (por exemplo vestir/despir, tomar banho, higiene
e cuidados pessoais) e atividades da vida diária instrumentais (por exemplo
gestão da comunicaçãoe mobilidade na comunidade);
Manter a máxima autonomia e independência;

Promovera instruçãoe adaptação a novos produtosde apoio._
Promover a coordenação motora e controlo postural;

Sessão de

Movimento

Aplicar os princípios de conservação de energia e proteção articular;
Manter a noção de esquema corporal;
Aumentar a mobilização dos diferentes segmentos do corpo;
Prevenir sinais de fadiga e a inatividade;

Impedir a ocorrência de quedas.
Sessão de

Estimulação
Cognitiva e
Sensorial

Manter a capacidade de raciocínio e de abstração;
Promover as funções mentais (atenção, concentração, orientaçãotemporal
e espacial, memória a curto e longo prazo);
Estimular à manutenção da perceção, principalmente ao nível do

processamento multissensorial, memória sensorial e relações espaciais;
Melhorar a tolerância e discriminação a diferentes texturas;
Estimular à resolução de problemas, sequenciação, planeamento

organização.
Treino de Marcha

Funcional

Atividades
Criativas e

Expressivas

Promover o treino de equilíbrio estáticoe dinâmico;
Melhorar/manter o alinhamento postural;

Prevenir a ocorrência de quedas;
Manter/aumentar a mobilidade funcional.

Proporcionar e desenvolver a criatividade;
Desenvolver a capacidade de ideação;
Promover o autoconhecimento;
Estabelecer momentos de boa disposição e humor;

Impulsionar àparticipaçãosocial.
Expressar sentimentos de acontecimentos vividos;
Fortalecer os vínculos identitários, a reconstrução do autoconceito e a

aceitação de si próprio através daexposição de fatos significativos na sua
vida;
"Espaços de

Memória"

Estimular à expressão e partilha de ideias, sentimentos e emoções, através
da evocação e recordação de experiências significativas ocorridas no

passado;
Promover o auto e hétero-conhecimento;

Prevenir o isolamento social;
Desenvolver a integração e coesão do grupo através da partilha de

memórias e experiências comuns.

Desenvolver a capacidade para lidar melhor com situações do passado
através do confronto com as mesmas

Sessão de
Reminiscência

Explorar experiências/situações e sentimentos vividos;
Manter/aumentar as competências mnésicas através da recordação de
eventos passados;

Reestabelecer a orientação espacial etemporal;
Promover a autoestima e autoconfiança através do reforço da identidade

pessoal.
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Manter
Atelier de

Culinária

Jardinagem

as

competências

inerentes

às

atividades

de

vida

diária

instrumentais;
Aumentar/manter o sentido de responsabilidade e autoeficácia;

Promover a autoestima;
Proporcionar momentos de bem-estar;
Desenvolver o trabalho em equipa;

Estimular à participação social.
Adaptação ou modificação do contexto doméstico;

Aplicar estratégias de conservação de energia e proteção articular;
Intervenção no

Domicílio

Desenvolver o treino de competências e orientação contínua da gestão da

doença e/ou condição fisica;
Promover a instrução e adaptação a novos produtos de apoio.
Manter/aumentar a interação social.
Neste àmbito, pretende-se levar a cabo ações de (in) formação e

Apoio informativo
e formativo

sensibilização aos/às prestadores/as de cuidados e colaboradores/as, sobre

nomeadamente doenças

de relevo para a população idosa,
neurodegenerativas, acidente vascular cerebral, artrite reumatoide,

temas

prevenção de quedas e fraturas.

5.3. Outrosdesafios:
Com as limitações que o confinamento e as regras sanitárias nos impuseram, houve um conjunto de
novos desafios a que nos propúnhamos que foram sendo adiados e para os quais pretendemos efetivar
ou dar continuidade caso a realidade se altere, como o levantamento da gastronomia local e das danças
adaptadas às condições de mobilidade dos utentes e ao bem-estar dos próprios.

5.4. No apoioàfamília e na ajuda à integraçãosocial ecomunitária:
Pretendemos manter a colaboração, no àmbito da "cantina social", com a Santa Casa da Misericórdia
de Gouveia e colaborar no âmbito de programas de ajuda alimentar a agregados familiares
carenciados.

5.5. Na dinamização de atividadesde animaçãocomunitária:
Ao longo do ano vamos desenvolver ações de animação de carácter lúdico, religioso, recreativo e
cultural com a participação dos nossos utentes, seus familiares e associados, bem como, organizare
colaborar em atividades que envolvam as instituições locais e a comunidade, com intuito de reduzir

desigualdades, fortalecer relações inclusivas, solidárias e intergeracionais.
Pretendemos, ainda, participar nas festas religiosas e outras, em colaboração com instituições,
associações ou grupos informais de cidadãos.

5.6. Na promoção, colaboraçãoe divulgação do património local:
Vamos continuar o trabalho de levantamento que nos conduza à preservação das memórias, costumes
e tradiçães da freguesia, procurando o envolvimento da população residente e colaborar na realização

do VI Festival da Água.

5.7.Nas áreas da comunicação,da gestãoeadministração:
Queremos continuar a divulgar as atividades da instituição através do site da instituição e da página do
Facebook e no Jornal local sempre que se justifique.
Nas áreas da gestão e da administração, para além das aquisições de mobiliário e de equipamentos
indispensáveis ao normal funcionamento da instituição, pretendemos estabelecer a realização de
protocolos de colaboração e de parceria com entidades públicas e privadas, locais ou regionais, que
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fomentem a troca de experiências, a diversidade e a melhoria dos nossos serviços, manter o Banco de

Ajudas Técnicas da instituição, de modo a facilitar o acesso aos utentes e à comunidade, quando
necessário e com justificação para o efeito, participar de forma ativa na Comissão Local de Ação Social
(CLAS) e concorrer, sempre que enquadrável e desejável, a programas de apoio às IPSS

5.8. Na área de recursos humanos:
São nossos objetivos para a área de recursos humanos a promoção de uma cultura organizacional
capaz de estimular a motivação, o desenvolvimento pessoal, o comprometimento e sua formação
nos dominios da saúde, da higiene e da prevenção de acidentes no trabalho, assim como realizar ações de

informação sobre medidas de autoproteção e sobre o plano de segurança e de contingência.

6. RECURSOS HUMANOS
Como já previamos para este ano, a concretização da ampliação da ERPl em 2021 implica a revisão e

adaptação do quadro de pessoal, pelo que assumimos a responsabilidade de ter um número adequado
de colaboradores, tendo em conta as necessidades especificas dos nossos utentes e o tipo de cuidados
de que carecem

Em 2022 manteremos como objetivo melhorar as competências e o desempenho dos colaboradores
promovendo uma atualização das suas competências e a qualidade dos serviços prestados a todos os
utentes nas diversas respostas sociais, procurando cumprir a legislação em relação à formação de

todos os colaboradores, esperando contar com o apoio de outras instituições como o IEFP.

Tencionamos, ainda, manter o envolvimento dos nossos colaboradores nos processos decisórios,
valorizando, desta forma, a sua ação, de modo a aumentar os indices de motivação e de autoestima
pessoal e profissional, mantendo reuniões regulares e outros processos de interação para aumentar os

niveis de satisfação dos colaboradores, bem como identificar e quantificar as suas perceções
relativamente aos diferentes aspetos organizacionais, asim como, implementar medidas preventivas
e corretivas que visem a melhoria contínua dos serviços.

6.1.Quadro de Pessoal
Categoria

Quadro Quadro
legal atual

Diretor Técnico
7

Ajudante de Ação Direta

Afetação

contrato

SAD

CD

ERPI

Sem termo

30 %

20%

50%

Sem termo

1 (100%)

1 (100%)

5 (100%)

1 (50%)

1 (50%)

2 (100%)

2

3

Sem termo

Auxiliar de cozinha

1

1

A termo

Auxiliar Serviços Gerais

4

6

|Animadora Sociocultural

1

1
1parcial

Cozinheira

Médico

Enfermeira

1 parcial
1 parcial
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Afetação Afetação

Tipo de

Sem termo -2

1 (100%)

2 (100%)

2 (100%)

1 (50%)

Sem termo

15%

15%

70%

restação de

20%

20%

60%

20%

20%

60%

A Termo-4

Serviços
1parcialPrestaçãode
Serviços

1 (50%)

1
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7.ORÇAMENTO
Continuamos preocupados e a apostar sempre num contexto de sustentabilidade económica da

Instituição. Assim procuraremos manter a prestação dos serviços à comunidade, sempre numa lógica
de gestão coerente dos recursos, mas sem descurar as nossas obrigações para com os mais
vulneráveis, sem nunca esquecer a missão, a visão e os valores que estabelecemos e em que

assentam os principios basilares da nossa Instituição.
A prioridade desta Direção, num quadro que se prevê de dificuldades face ao aumento de combustiveis,
eletricidade e salários é a de promover a racionalização dos recursos e uma gestão equilibrada dos

meios disponiveis
Em conformidade com o que expressamos, a nossa proposta orçamental para o próximo ano é a

seguinte:

PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA2022
PROVEITos E GANHOS

CUSTOS E PERDAS

Géneros Alimentares

65560,14
39 538,16

Eletricidade, Combustiveis e Outros

Fluidos

42 289,57
158964,43
33444,22

Outros Fomecimentos e Serviços

Remunerações Certas
Encargos sobre as remunerações
-

Gastos Ação Social-Proteção

Seguros Acid.
Amortizações

e

Doenças

221 852,78|

Subsidio Segurança Social

139 317,33

2 432,32 Outros Subsidios IEFP e

Material de Desgaste e Escritório

Trab.

Comparticipação de Utentes

Outros

Outros Proveitos Operacionais
Proveitos e Ganhos Financeiros

4 720,11

13 781,01|
0,00

7 109,06
Prof.

Impostos
Custos e Perdas Financeiras

|Outros
Soma

6 531,71
18946,50
507,76
634,33
154,04
376 112,24

Soma

379 671,23¬

A antevisão das despesas e receitas espelhadas neste quadro prevé um aumento global aproximado
de 7% relativamente ao orçado para o ano de 2021, com um resultado previsional positivo de 3.558,99¬,

face a custos estimados de 376.112,24 e a proveitos considerados de 379.671,236, tomando como
base a execução orçamental até setembro, a previsão da infiação, o aumento da energia e o
alargamento da resposta de ERPI, com as suas implicações em ambos os campos.

7.1- Ao nível dos proveitos, as principais fontes de receita computadas e que senvem de suporte à

nossa atividade integram:
a) A prestação de serviços, para os quais prevemos uma atualizaço média de 11%, face ao
alargamento da resposta de ERPl e à atualização prevista das mensalidades em cerca de 3%;

b) Os subsidios, as comparticipações e os acordos de parceria com as instituições públicas,
principalmente do ISS, mas também do IEFP e a Junta de Freguesia;

c) Os donativos individuais e coletivos, a consignação do IRS e do IVA

Programa de Ação e Orçamento - 2022
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d) A quotização dos associados;
e) O resultado liquido de iniciativas e atividades a desenvolver junto da comunidade.
7.2-Relativamente aos custos, as rubricas com maior preocupaçãoe expressividade orçamental säo:

a) A de pessoal. que regista o alargamento do quadro e os diferentes tipos de encargos dos
colaboradores da instituição, (salários, subsidios, diuturnidades, complementos salariais), assim como

os encargos com o seguro de acidentes de trabalho e com a segurança social.
b) A de eletricidade e combustiveis, face ao quadro de crise energética que vivemos, que nos obriga,
indefetivelmente, a procurar soluções alternativas, tão ou mais eficazes, igualmente satisfatórias, mas

mais compensadores e ambientalmente mais favoráveis;

c)O encargo com juros e a amortização de capital do empréstimo contraido junto da Caixa Geral de

Depósitos;
d) A reparação de máquinas e equipamentos face às necessidades emergentes.

ORCAMENTO DEINVESTIMENTO
RECEITAS

DESPESAS
Viatura elétrica

35 000,00¬||

Máquinas e utensilios

3 500,00¬

Mobiliário e equipamento

1500,00

Soma

40 000,00¬

Financiamento LHSCA

15 000,00E

Candidatura PDR

25 000,00¬
0,00E

Soma

40 000,00

7.3- No plano dos Investimentos
Em termos de investimento e concluida que está a obra, agora com mais 5 camas perfazendo o total
de 24 camas, um projeto para já atingido. A construção representou um grande esforço financeiro,
cerca de 80.000,006, mas está praticamente paga com base nas economias da Instituição e do
contributo e generosidade de muitos associados e amigos, mas tendo-se recorrido ao reforço de
50.000,00 euros de empréstimo feito para o efeito na Caixa de Geral de Depósitos, temos pela frente
a necessidade de uma gestão equilibrada que patrocine o encargo mensal que daí decorre.
Neste contexto, qualquer investimento de grande vulto só poderá ser feito por absoluta necessidade,
para incrementar poupanças, como as energéticas, ou para responder a preceitos elou obrigações

institucionais.
a) A aquisição de máquinas e utensilios indispensáveis ao normal funcionamento da instituição;

b) A aquisição de mobiliário e de equipamentos indispensáveis ao normal funcionamento da instituição;
c) A aquisição de uma viatura elétrica adaptada para apoio domiciliário, desde que enquadrada e
apoiada pela da candidatura apresentada no âmbito do PDR.
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cONCLUSÄo
O programa de ação para o próximo ano é indelevelmente marcado pela expetativa da evolução da

pandemia, sem sabermos qual será o seu desenvolvimento e na esperança que a vacina e o seu reforço
seja mesmo uma solução.

Destacamos que este plano e orçamento foram elaborados tendo sempre presente as necessidades
fisicas e psicológicas dos utentes, bem como de todos os colaboradores da instituição, assim como as
previsões de receitas e custos associados a uma atividade normalizada.
Porém, é de salientar que o mesmo poderá sofrer algumas alterações face à combinação de
acontecimentos não programados ou em função do desenvolvimento da pandemia e das diretrizes que
venham a ser emanadas pela DGS, ou dos encargos energéticos, que t¿m evoluido de forma constante
e que, de alguma forma, acabam também por influenciar todos os outros custos de contexto.

A semelhança dos anos anteriores, a direção tudo fará para continuar a assumir os desafios que se Ihe
colocam diariamente, fazendo com que esta obra, que é de todos nós e que nos orgulha, continue a
ser uma de referência para a nossa comunidade. Somos gratos porque nos sentimos acompanhados
e achamo-nos confiantes porque não estamos sozinhos, porque sabemos que podemos continuar a
contar como vosso apoio para concretizarmos o sonho de ir mais além e tornar a nossa Liga ainda

mais forte e solidária.
Muito obrigado a todos!

Aldeias, 12 de novembro de 2021
A Direção

(Anexam-se Contas de Exploração Previsionais de Rendimentos e Gastos para o ano
2022 em SNC-ESNL)
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Conta de Exploração Previsional - Rendimentos 2022 SNC-ESNL
Moeda: Euros

Valores em Euros

RENDIMENTOS

CONTA

Vendas....

71

Prestações de Serviços:...
**********************************'**********************************

72

Quotas dos utilizadores..

721
722

. . . . . .

********

*****'***********'*****'***********************'*********

212.759,94
3.313,85

.

Quotizações ejóias.
OUTROS..

72-721/2

5.778,99

Subsidios, doações e legados à exploração..
****'***********"*******************

75
7511
752
753

139.317,33
4.720,11

ISS, IP - Centro Distrital.

Subsidios de outras entidades...
Doações e heranças.
*****

******"******"************************"*****"""**********

75-(7511+752/. OUTROS...
73

Variações nos inventários da produção..

74

Trabalhos para a própria entidade..

Reversões.

76

* * * * * * * *

* * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

De depreciações e de amortizações..

762

De perdas porimparidade.
|De provisões..

763

OUTROS.

* * * * * ' * * * * * * *

***°°***

144.037,44

13.781,01

13.781,01

**.

******************

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * * * *

*******°************°************************

********************°*************************"*

**************************

**********

***********

Ganhos por aumentos de justo valor..* * *

77

79
791
79-791

***"***

***

0,00

"*****""*****"****************

*

76-(761/3)

*********************************

***

761

78
781
78-7

221.852,78

Outros rendimentos e ganhos..

*

**************************

*********** ***'"'*****************

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * " * * * * * * * * * * * *

************

Rendimentos suplementares..

OUTROS.

'

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

********

*

.
*******

.**********************"*****"""**************
'***

************

Juros, dividendos e outros rendimentos similares..

Juros obtidos... ..

OUTROS.
(B).

F3M-Information Svstems, SA
processado por computador

* * * * * * * * * * * *

...

****

***

****

.

************

****

"

****

* *************************"**********************|

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * * *

* * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * ° * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

379.671,23
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Conta de Exploração Previsional - Gastos 2022 SNC-ESNL
Moeda: Euros

61

Valores em Euros

GASTOS

CONTA

Custo mere. vendidas e matérias primas consumidas..

******'***************************

612
61-612

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.
OUTROS.* *
***************"***

65.560,14

62

Fornecimentos e serviços externos..
*********************************'*****'* ***********

621
622

Subcontractos.

623
624
625
626
62-621/6

Materiais.

.... . ..

******************

. . . . . . . . . . .

7.044,48

Serviços especializados..

63

*************************

Energia e fluidos...********

*********

****************|

1.745,68

Deslocações, estadase transportes..
Serviços diversos..

*****

******.

********************.****.*****

OUTROS.

*******''******************

**************************"******

**

***********************

636

'***

***********°*************

***'** ******** ******
**********

**********

65

Perdas por imparidade..******* ***********"*****'** *****************'*** ****"

56

Perdas por reduções de justo valor.

61

Provisões do periodo..********************************'**********************'****""

68
681
68-681

Outros gastos e perdas..

|Impostos.
OUTROS.

84.260,05

158.964,43|

***************

Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais...

OUTROS..

33.499,41
0,00

****

Remunerações dos órgãos sociais..
|Remunerações do pessoal.
.

Contribuiçoes Segurança Social.

2.432,32|

39.538,16|

*****"********************************'****

Gastos com o Pessoal...

631
632
635

65.560,14

**.****************

33.444,22
6.531,71
7.109,06

206.049,42

507,76
154,04

661,80

......

********"***********************"***

"************************"****"******"*****

Gastos de depreciação e de amortização:..

64
641
642

Propriedades de investimento..
************************** *********************************
|Activos fixos tangiveis.. ****************
****.*****************
*********
*****

643

|Activos intangiveis...

64-641/3

OUTROS.

69

Gastos e perdas de financiamento.

691
69-691

OUTROS.

*******************

***

*************************************

18.946,50

*********************'******

18.946,50

***********************************

***

Juros suportados.
********°******************************
********

*************"*****************
*****'******

******

634.33
634.33

********

(A).

376.112,24

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL...
********************************".****
=

3.558,99

63-(63 1/2+635/6)

(n
EBM-Information Systems SA
processado por computador

Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias
Moeda: Euros

al - Gastos 2022 SNC-ESNL

Conta de Exploração Previsie

Valores em Euros
Dot. Mensal

(A)

GASTOSS

CONTA

Valor Inscrito Valor Corrigido

376.112,24

376.112,24
65.560,14

5.463,35

Generos Alimentares.

65.560,14

65.560,14
65.560,14
65.560,14
84.260,05
7.044,48

5.463,35

Materias Primas..

65.560,14
65.560,14
65.560,14

492,10
292,35
199,75

GASTOS. .

******"*******"*"*******""********""*****

61
612
6121
61211
62

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumic
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo.. ***********

622
6221

| Serviços especializados..

62211
62213
62212001
6222
62221
6226
62262
62264
623
6231
62311
6233

Fornecimentos e serviços externo0S..

***************"*****""******"

*********'"***°'*°°°'**''"*******

2.397,02

Publicidade e propaganda...
*****************************°
Publicidade e Propaganda..

232,30
232,30

232,30

906,93

906,93
465,93
441,00
2.432,32
1.230,60

Trabalhos Especializados ENI (emp nome ind).

GP CONTA..

*****'***

"****

**

*******************.

Conservação

3.508,23

2.397,02

Conservação e reparação.
Conseerv. e reparação Viaturas..
e Reparação Outros..
-

************'****'***

****"

465,93
441,00

Materiais.
*****************"***************************"*******""*******"*****.

2.432,32

|Ferramentas e utensílios de desgaste rápido...
|Ferramentas e utensilios de desg. rápido Diversos..

1.230,60
1.230,60
1.201,72

Material de escritório..*****************************************

Electricidade..
Electricidade..

62623
6263
62631
62632
6267
62671
6268
62682
62683
626831
63

. . . . . . . . . . . . .

Trabalhos especializados..
d*****************************""**************

Energia e fluidos... *** ** ' '

6262

7.044,48
5.905,25

*************"*******"***********************

******************"*******

6241
62411
62421
6244
6248
62481
625
6251
62511
6251
626

84.260,05

5.905,25
3.508,23
2.397,02
2.397,02
232,30

Trabalhos especializados.

624

6242

(A/12)

** '* *****************'****

**************************************

Combustiveis..

*

********* **************"************"

Gasóleo rodoviário.

***************************************'*******

Gás..
Outros..
Gasoleo Aquecimento...

....

Deslocações, estadas e transportes.*****************************
Deslocaçðes e estadas.

Pessoal......

*********

Outras deslocações e estadas..*******

Serviços diversos.
Comunicação.

*****************

PT Comunicaçoes.. *****.**

Seguros...

**********************
********

**

*******

**

****o*****************

*****************°********************

Seguro Viatura..

***

*******

********************************°***

Multi-Riscos/Comércio.***************************************************

1.230,60
1.201,72

39.538,16

39.538,16

10.526,88

10.526,88

10.526,88

10.526,88
3.389,64
3.389,64
25.421,64
200,00

3.389,64
3.389,64
25.421,64
200,00
200,00
1.745,68

200,0

16.517,92
14.307,02
13.922.20

Profissionais Indiferenciados...

632146

Taxa 33,30 %..
*************°******°********************** ********

635
6351

Encargos sobre remunerações..

Enc. TSU..

13.922,20
384,82
384.82

...

.

*******************

************
***

****

*********************°***"

282,47
2.118,47
16.67
16.67

145,47
145,47

115,49
88,57
26,92
1.376,49
1.376,49
1.192.25

1.062,89

14.307,02

Remunerações do pessoal.******************"***********************
Remuneracoes Certas.
************

282,47

107,3

16.517,92

6321
63214

3.294,85
877,24
877,24

1.385,92
1.062,89

Outros serviços...

632

38,83
36,7
202,69
102,55
102,55
100,14

1.385,92

323,03

Gastos com o Pessoal...
************************************

,36
19,36
75,58

1.288,55

16.517,92

Servicos Bancarios..

199,75|

1.288,55

323,03

******.

5.463,35
7.021,67
587,04

1.745,68
1.745,68
1.735,52
10,16
33.499,41
1.288,55

16.517,92

**'*****'********************

5.463,35

1.745,68
1.735,52
10,1
33.499,41
1.288,55

|Limpeza, higiene e conforto...
Produtos de Limpeza.

Encargos de Saude com Utentes..
| Outros Custos e Perdas Financeiras.
*********

31.342,69

206.049,42
158.964,43

158.964,43
158.964,43

158.964,43
33.444,22
33.392,43

384,82
384,82
206.049,42
158.964,43
158.964,43

158.964,43
158.964,43

144,63

0,85

2.791,62
107,338

1.160.18
32,07

32,07

17.170,79

13.247,04
13.247,04
13.247,04

13.247,04

33.444,22

2.787,02

33.392,43

2.782,70

F3M-Information Svstenms. SA
processado por computador

Continua....

Liga Humanitária Social

Cultural de Aldeias
Moeda: Euros

Conta de Exploraçâo Previsional - Gastos 2022 SNC-ESNL

Valores em Euros
Dot. Mensal

(A)
63514
6357
636

Valor Inscrito Valor Corrigido

GASTOS

CONTA
Taxa 33.30 %..

' * *******'*************

FGCT...

'*****"*****'*******************

*************************** *******

..

*

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss....

637
64
642
6422

Gastos de acção social.. ** ****************"***********
Gastos de depreciação e de amortização.*********

64221
6423
64231

Edificios

6424

64242
68
681
6812
68125

6813
686
6868
687
6878

****

Activos fixos tangiveis.

********************************

Edificiose Outras Construcoes.

....

* * * * * * * * * '**

****************************************

*****

*****************"

Equipamento de Transporte..
Veiculos Mistos..
Outros gastos..*******"*********************** *********
***************

***

**

****************

******

| Impostos.

****.*

*

33 .392,43
51,79

33.392.43

2.782,70

51,79

6.531,71

6.531,71
7.109,06

4,32
544,31
592.42

7.109,06
18.946,50
18.946,50
12.714,60

***********"***"""***

4.375,00
661,8

4.375,00

364,58

661,80

55,15

507,76

507,76
223,96

42,31

223,96

18,66
23,65

1.856,90
4.375,00

223,96

Pag IMI...
Taxas....

223,9
283,80
87,37

************************

*****

Gastos nos restantes investimentos financeiroS..

Outros gastos.
oo*********************************
Gastos em investimentos não financeiros.

Outros gastos..

69

Gastos de financiamento..

691
6911

Juros suportados..

* * * * * * * * * *

****************
******

****

87,37

66,67

****

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

*********

Juros de financiamentos obtidos..

F3M-Information Systems,SA
processado por computador

...

1.578,88
1.578,88
1.059,55

1.059.55

Impostos indirectos:..
********

*********************** *

18.946.50

18.946,50
12.714.60
12.714,60
1.856,90
1.856,90
4.375,00

12.714,60
1.856,90

Equipamento Basico..
**************************"*"
Equipamento de Alojamento de Utentes..

(A/12)

6667
634,33
634,33
634,33

283,80

154,74
154,74
364,58

18,66

87,37
87,37

7,28

66,67
66,67
634,33
634,33
634,33

5,56

7,28
5,56

52,86
52.86
52.86

Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias
Memória Justificativa C.E.P. - Rendimentos 2022 SNC-ESNL

- Os RENDIMENTOS foram calculados, tendo em conta a receita realizada no período de JANEIRO a SETEMBRO de 2021

-O indice de inflação foi cálculado a taxa de ,00 % para o ano de 2022 .
-Taxas descriminadas por contas razão:

71 1.50 %
72-3.00%
75 1.00 %

78- 1.00 %

79-1.50 %
A verba do acordo de cooperação (CRSS) é igual a do ano em curso, conforme legislação em vigor.

RENDIMENTOS

CONTA
71

Vendas

0,00

72
721

Prestaçoes de Serviços:
Quotas dos utilizadores

722

Quotizações ejóias
|Outros

7511

ISS, IP- Centro Distrital

752
753

Subsidios de outras entidades

14
70

0,00

3313.85

5778,99

Subsidios, doações e legados à exploração
e

outros entes

5 778,99

221 852,78|

públicos:

139317,33 139 317,33
4 720,11

Doações e heranças

13

0,00

212 759,94

75

Subsídios do Estado

Valores em Euros

Variações nos inventários da produção
| Trabalhos para a própria entidade

0,00

144 037,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Reversões

761

De depreciações e de amortizações

762
763

De perdas por imparidade
De provisões

77

| Ganhos por aumentos de justo valor

18

Outros rendimentos e ganhos

781

Rendimentos suplementares
Outros

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

791

Juros obtidos

TOTAL DE RENDIMENTOS

FSM-Infornmation Svstems, SA
processado por computador

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13781,01

13 781,01

13 781,01

0,00

0,00

0,00

379 671,23

Liga Humanitária Social Cultural de Aldeias
Memória Justificativa C.E.P. - Gastos 2022 SNC-ESNL

-Os GASTOS foram caleulados, tendo em conta a despesa realizada no periodo de JANEIRO a SETEMBRO de 2021
O indice de inflação foi cálculado a taxa de 1,50 % para o ano de 2022 .

-Taxas deseriminadas por contas razão:

61-1,50 %
62- 1.50 %
63 1.50 %
64 -1,50 %

69-1,50 %
-

A verba do acordo de cooperação (CRSS) éigual a
CONTA

do

ano em

curso,

61

Custo merc. vendidas e matérias primas consumidas

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo

62

Fornecimentos e serviços externos:
Subcontractos

622

623
624
625
626

63
631
632

635
636

Valores em Euros

65 560,14

65 560,14

7 044,48
2 432,32

Energia e fluidos

39538,16
1745,68
0,00

|Deslocações, estadas e transportes
Serviços diversos
Gastos como Pessoal:
Remunerações dos órgãos sociais
Remuneraç©es do pessoal
Encargos Sociais:
Contribuições Segurança Social
Seguros acid. Trabalho e doenças profissionais

Perdas por imparidade

65 560,14

0,00

Serviços especializados
Materiais

Outros

65

legislação em vigor.

GASTOS

612

621

conforme

84 260,05

0,00

158964,43
33 444,22

6 531,71
7 109,06

7 109,06

206 049,42

0,00

0,00

0,00

66

Perdas por reduções de justo valor

0,00

0,00

0,00

67

Provisoes do período

0,00

0,00

0,00

154,04

507,76
154,04

661,80

68

Outros gastos e perdas

681

Impostos

Outros
64

641
642
643
59

691

Gastos de depreciação e de amortização:
Propriedades de investimento
|Activos fixos tangíveis

0,00

18946,50

|Activos intangíveis.

0,00

18 946,50

Gastos e perdas de financiamento
Juros suportados

0,00

634,33

TOTAL DE GASTOS

F3M-Information Systems, SA
processado por computador

376 112,24

