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============================= 

PLANO DE ACTIVIDADES 2018 

============================ 
 

 

Passados 10 anos após a crise financeira internacional de 2007-2008 e um 

período longo de fraco crescimento, apesar da incerteza que ainda é grande, as 

previsões antecipam uma ligeira aceleração do crescimento, com o consumo 

privado a ser o principal motor desta ligeira recuperação económica e o sector do 

turismo o principal vector e acelerador da dinâmica económica. 
 

 

Previsionalmente, o ano de 2018 será marcado pela continuação de um 

decréscimo ligeiro do desemprego global e, ainda, pela diminuta capacidade de 

poupança das famílias, não sendo de esperar uma melhoria sólida do consumo 

privado. 
 

 

Sustentado nestes dados e na procura interna para a valência Lar, entende a 

Direcção da Instituição realizar um aumento no número de camas disponíveis 

(mais dez camas), através da transformação na estrutura existente de dois quartos 

individuais em quartos duplos, aumentando a capacidade em duas camas e, 

executar um investimento autónomo de quatro Módulos Habitacionais de duas 

camas cada com o consequente aumento de mais oito camas. 

Em paralelo e, porque a demência, é uma preocupação cada vez mais premente 

das entidades que regulam o sector de actividade da nossa Instituição, entende a 

direcção executar ainda um investimento na execução de uma Sala Snoezelen 

para o apoio a situações de défices mentais, dor crónica, hiperactividade, 

ansiedade, etc. 

 



Para este investimento que orçará globalmente um valor da ordem dos 250.000,00 

€, pretende a Direcção elaborar uma candidatura específica de apoio ao referido 

investimento. 

 

Ainda no que concerne ao investimento, pretende previsionalmente a Direcção 

adquirir ou executar: 

 Edifício Sede (Climatização, Toldos,  

e Portas) …………………….………………  20.000,00 €; 

 Edifício (Casa da Poesia) ..………………    8.000,00 €; 

 Conservação e Reparação do Edifí- 

cio Sede ……………………………………..    7.500,00 €; 

 Aquisição de Fardamento (Gastos  

do período) …………….…………………….    3.000,00 €; 

 Aquisição de Toalhas, Turcos e 

Resguardos (Gastos do Período) …………..   2.000,00 €; 

 Aquis.de Louças  (Gastos do Período)……..   1.000,00 € 

 Aquis. Aj.Técnicas (Gastos do Período)….…   1.000,00 € 

 

Mantendo o rumo traçado quanto à consolidação dos objectivos estratégicos e de 

crescimento sustentável da nossa Instituição o Orçamento para o Exercício de 

2018, prevê um valor global de Ganhos no montante de 2.022.454,00 € (dois 

milhões, vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e quatro euros) e Gastos no 

valor de 1.969.611,00 € (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil seiscentos 

e onze euros), cifrando-se o Resultado Líquido previsional em 52.84300 € 

(cinquenta e dois mil oitocentos e quarenta e três euros). 

 

Apesar do rigor e do esforço que a Direcção coloca na gestão da Instituição 

visando atingir e/ou melhorar os resultados previsionais apresentados, 

anualmente, a obtenção do Resultado Previsional para 2018, estará também 

condicionado pelas alterações e consequentes aumentos das remunerações e do 

valor dos encargos patronais para a Segurança Social, os quais, previsivelmente 

irão sofrer um aumento global da ordem dos 15,33%, patentes na rubrica de 



Gastos com o Pessoal com reflexos muito penalizadores no Resultado Líquido 

previsional das valências adstritas à infância. 

 

Queremos continuar a contar com todos (tutela, colegas, parceiros, fornecedores, 

utentes e famílias) para continuarmos a ser uma organização social e solidária, 

através do comprometimento que assumimos com a comunidade em geral e com 

os agentes sociais, culturais e económicos em particular. 

 

Queremos, ainda, continuar a contar com a total dedicação, esforço e entusiasmo 

de todos os colaboradores cujo contributo diário na vida da nossa Instituição será 

decisivo para alcançarmos o resultado previsional pretendido. 

 

Anexa-se, por último, o resumo do Plano Anual de Actividades para o ano de 2018 

onde se encontram explanadas algumas das acções que caracterizam quem 

somos e o que fazemos nesta organização de referência na Região que dá por 

nome — Centro Social São Nuno de Santa Maria. 
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