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1 
Introdução 
 

 

No cumprimento da legislação em vigor e do Compromisso da Santa Casa da Misericórdia 

de Lousada (SCML), a Mesa Administrativa apresenta à apreciação da Assembleia Geral, 

o Plano de Atividades e Orçamento para 2023. 

 

O Plano de Atividades da Santa Casa da Misericórdia de Lousada para 2023, tem como 

estratégia garantir a sustentabilidade, eficácia e eficiência da instituição em todas as 

linhas de atividade. 

 

Todavia, levar a cabo a estratégia definida será um verdadeiro desafio. Se em 2022 foi a 

pandemia causar incertezas em relação ao futuro, em 2023 o confronto entre a Ucrânia 

e Rússia, inflação, subidas das taxas de juro, desvalorização do euro e a instabilidade 

dos mercados financeiros, parecem ser a receita perfeita para travar o crescimento da 

instituição. 

  

No entanto, a Mesa Administrativa centra-se nos factos, mantém o espirito de observação 

destes elementos em alerta, sem preconceitos nem resignações prematuras, apostando 

na ação como elemento principal para o avanço da instituição. 

 

A chave para o futuro será a iniciativa para empreender, ter ideias e impulso para as 

realizar, restruturar e investir, potenciando assim a capacidade de resposta da 

Misericórdia de Lousada a vários níveis.  

 

A meta será dar uma resposta cada vez mais diferenciada e humanizada aos utentes que 

procuram os nossos serviços, mas também a satisfação dos colaboradores da instituição 

para que todos os dias prestem um serviço de excelência a quem nos procura.  

 

 



 

2 
Valências Sociais 
 

 

Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

 
Nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI´s), espera-se manter uma 

ocupação total das vagas que estão em Acordo de Cooperação com a Segurança Social. 

Nas vagas da área residencial, correspondentes ao segundo andar da ERPI Lúcia 

Lousada, cuja utilização é totalmente de regime privado, não comparticipado, existem 

quartos disponíveis para ocupação. 

 

O Plano de Atividades implementado anualmente com os idosos está em elaboração, 

salientando que no mesmo, já não constam restrições como no ano transato devido à 

pandemia, pelo que se espera que se possa realizar em pleno. 

 

Como é do conhecimento geral, a pandemia, trouxe novas necessidades de apoio, 

inicialmente de uma forma mais individualizada, mas com a estabilização desta, os idosos 

estão mais recetivos e motivados para a participação em atividades de animação, 

mostrando-se bem mais extrovertidos e estimulados para novas iniciativas, de 

proximidade com os seu pares, o que tem permitido uma evolução das competências 

cognitivas e físico-motoras.  

 

As ERPIs irão manter a sua dinâmica de funcionamento em 2023, na garantia do 

acolhimento, necessidades de proteção, saúde, sociais e emocionais, procurando dar o 

maior conforto, segurança, prestação de cuidados humanizados e qualidade de vida aos 

idosos. 

 
A certificação em Humanitude, foi retomada, tendo sido já criados os Grupos de Apoio, 

para a consolidação deste processo, com vista à obtenção do selo que certifica a entidade 

em Humanitude.  

 

No que concerne à candidatura ‘Ajudar a Cuidar’ no âmbito do programa ‘Equipamentos 

Sociais’, encontra-se em fase de finalização, já com a aquisição dos equipamentos 

pretendidos, que permitem que a realização dos cuidados seja, mais completa, eficaz e 

capaz de garantir conforto e melhorar a qualidade de vida aos utentes.  

 



 

3 Com a candidatura ao BPI ‘La Caixa’, com o projeto ‘(Re)Aprender, foi possível a 

contratação de um fisioterapeuta que implementou um programa de atividades junto dos 

idosos das ERPIs, SAD e CACIL, permitindo assim, melhorar a funcionalidade e 

independência destes. Este projeto terá como data final janeiro de 2023.  

 

A implementação de mecanismos de controlo e eficiência terá em 2023 o objetivo de 

gerar sustentabilidade nas valências, tentando inverter o ciclo de resultados dos últimos 

anos. 

 

Perspetiva-se, assim, manter em 2023 um trabalho de proximidade e de promoção do 

trabalho em equipa entre todos os colaboradores, procurando realçar sempre a motivação 

e empenho dos mesmos tendo o utente como eixo principal da sua atividade, 

assegurando o equilíbrio financeiro das valências. 

 

 

Serviço de Apoio Domiciliário  

No Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) mantém-se a cobertura de 36 utentes, de acordo 

com o Protocolo existente com a Segurança Social.  

Neste ano, tem-se vindo a verificar que esta resposta teve uma maior procura devido ao 

impacto da pandemia, por situações de perda de autonomia/funcionalidade mais 

precocemente e pelo facto, de o serviço ser bem conotado na comunidade, recomendado 

por familiares dos utentes que usufruem ou usufruíram deste serviço.    

É nesta perspetiva que, em 2023 a prestação dos cuidados manter-se-á nos mesmos 

moldes, procurando garantir a segurança, qualidade e a continuidade de cuidados 

humanizados em contexto domiciliário (processo formativo iniciado pela instituição em 

finais de 2019).  

Relativamente ao plano de atividades, iremos continuar a realizar atividades coletivas não 

esquecendo que estas atividades são essenciais para minimização do isolamento social, 

contribuição do sentimento de pertença e promoção da qualidade de vida e bem-estar 

dos utentes e seus cuidadores. 

No que diz respeito a candidaturas foi aprovada a candidatura “Mobilidade Verde Social” 

no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência. Esta candidatura irá dotar a 

instituição de apoio no financiamento para a aquisição duma viatura 100% elétrica de 



 

4 forma a contribuir para a diminuição da poluição ambiental bem como diminuir os custos 

inerentes às deslocações diárias das equipas aos vários domicílios.  

Assim, com o propósito de melhorar a qualidade do serviço de apoio domiciliário será 

dada a continuidade da realização de novas candidaturas adequadas às necessidades 

dos utentes, colaboradores e do serviço, bem como a adoção de práticas que possam 

contribuir para a sua sustentabilidade.  

 

 

Centro de Bem Estar Infantil Visconde de Sousela e Isabel Maria 

 
A creche é uma resposta social que visa acolher crianças até aos 36 meses de idade. O 

objetivo geral desta valência consiste em proporcionar o bem-estar físico, emocional e 

afetivo das crianças que a integram, garantir o seu desenvolvimento global envolvendo 

ativamente as suas famílias em todo o seu processo evolutivo. 

 

Neste sentido, existem dois importantes documentos orientadores: projeto pedagógico e 

plano de atividades, que se complementam. Ao longo do ano letivo pretende-se que, em 

conjunto com toda a comunidade educativa se desenvolva um trabalho de qualidade, 

dinâmico, rico em experiências e sentimento, tendo sempre como princípio o superior 

interesse da criança. 

 

Perante a reconversão do espaço para duas creches, esperamos atingir a ocupação total 

das vagas, conseguindo desta forma dar resposta a mais famílias do concelho de 

Lousada. 

 

À semelhança do ano anterior serão implementados procedimentos de controlo e 

promoção de eficiência com o objetivo de assegurar a sustentabilidade financeira da 

valência. 

 

Loja Social “Mão Amiga” 

 
A Loja Social “Mão Amiga” continuará a dinamizar-se a recolha de bens e o voluntariado, 

para que se mantenha a ação social da Misericórdia de Lousada.  

 



 

5 CACIL - Centro de Apoio ao Cuidador Informal de Lousada 

 
A Instituição criou o Centro de Apoio ao Cuidador Informal de Lousada (CACIL) em 

fevereiro de 2019 e mantém desde então em funcionamento diversos serviços de apoio 

aos cuidadores informais (CI), perspetivando-se dar continuidade a esta intervenção 

social em 2023. 

 

A finalidade deste serviço é apoiar e implementar medidas de apoio aos CI, por forma a 

contribuir para a minimização do impacto da sobrecarga a que estão expostos 

diariamente, devido à prestação de cuidados contínua.  

 

A atividade do CACIL manter-se-á nos mesmos moldes, com a prestação de serviços 

diversos de apoio aos cuidadores, apoio psicológico, capacitação e outros que são 

dinamizados através da equipa e das parcerias com outras entidades. A dinamização 

online e presencial dos grupos psicoeducativos irá manter-se com a colaboração de 

outros parceiros, assim como a disponibilização de meios digitais para os cuidadores, na 

lógica da capacitação e apoio para facilitar a prestação de cuidados.  

 

O CACIL perspetiva ainda investir no estabelecimento de novas parcerias e voluntários, 

que permitam diversificar as respostas a oferecer aos cuidadores.  

 

Perspetiva-se ainda a manutenção da Bolsa ‘Lousada Cuida’, resposta de substituição 

ao cuidador informal no seu domicílio na lógica do seu descanso e autocuidado, em 

parceria com a Câmara Municipal de Lousada. 

 

O CACIL irá dar continuidade à edição da ‘Agenda Solidária’, com o intuito de sensibilizar 

a comunidade para a temática e ainda reverter os resultados positivos desta iniciativa 

para novas atividades, por forma a melhorar e diversificar a qualidade desta resposta. 

Será ainda atualizado, como habitual, o relatório de avaliação e de caraterização do perfil 

dos cuidadores informais do concelho.  

 

CIIAD – Comissão Integrada para o Idoso e Adulto Dependente  

 
A Comissão Integrada para o Idoso e Adulto Dependente de Lousada mantém-se como 

um grupo de trabalho representando por várias entidades com responsabilidade social 

em Lousada, sendo a Rede Social a entidade promotora e a Santa Casa da Misericórdia 



 

6 de Lousada a entidade executora deste projeto, que tem como missão apoiar as pessoas 

idosas e adultos dependentes numa responsabilidade partilhada.  

 

Tendo em conta a estabilização da pandemia, foram retomadas as reuniões presenciais 

e finalizados os projetos que se encontravam suspensos, nomeadamente a realização do 

VI Seminário subjacente ao tema “Cuidar em Humanitude”, que decorreu no Auditório da 

Escola Secundária a 21 de outubro do corrente ano. Foi retomada ainda a parceria com 

o Conservatório do Vale do Sousa, onde foi composto o hino desta Comissão, 

apresentado no dia do referido Seminário. 

 

No ano de 2023, perspetiva-se a criação de uma Comissão de Proteção dos Idosos e 

Adultos Dependentes, em associação com a Rede Social e as restantes entidades 

parceiras deste projeto e a organização de uma atividade de animação com os utentes 

das entidades envolvidas nesta Comissão de modo a assinalar o Dia Internacional do 

Idoso. 

 

Esta Comissão mantém como principal objetivo a articulação e entreajuda dos Técnicos 

das entidades parceiras, para que juntos, possamos desenvolver, um trabalho mais 

eficiente junto da população idosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
Valência Saúde 
 

 

Hospital de Lousada 

 
Para 2023, o Hospital de Lousada continuará a apostar na sua diferenciação, inovação e 

expansão, com o intuito de melhorar as medidas operativas, reduzir o desperdício e obter 

resultados de excelência na prestação de cuidados de saúde.   

O foco para o futuro será observar toda a atividade desenvolvida segundo quatro 

perspetivas importantes, dando resposta a quatro questões básicas: 

 Como nos vêm os nossos utentes? (perspetiva do utente) 

 Em que devemos sobressair? (perspetiva interna) 

 Podemos continuar a melhorar e a criar valor? (perspetiva de inovação e 

aprendizagem) 

 Como nos vêm os stakeholders? (perspetiva financeira) 

Conseguir responder a estas questões permite otimizar a gestão, melhorar a qualidade, 

promover o trabalho em equipa, orientarmo-nos para o utente e dirigir com uma visão de 

longo-prazo. 

A metodologia apresentada constituiu um elemento central para garantir a 

sustentabilidade do Hospital, saber em que momentos devem ser realizados 

investimentos, em que áreas devemos inovar, que soluções precisamos de criar, sejam 

elas para os utentes, para colaboradores, para os nossos stakeholders. 

O ano de 2023 vai ser um ano com novos desafios, com momentos de imprevisibilidade 

e incerteza, no entanto, temos confiança que iremos superar uma vez mais as 

expectativas, por isso planeamos para 2023 os seguintes objetivos: 

 Consolidação da marca “Hospital de Lousada”; 

 Diferenciação do serviço de Consulta Externa com a abertura de novas 

especialidades; 

 Diferenciação do Bloco Operatório com novas técnicas e cirurgias; 

 Reforço da capacidade instalada do serviço de Medicina Física e Reabilitação; 

 Desmaterialização de diversos processos com vista a redução do consumo de 

papel; 

 Remodelação dos pisos 2 e 3 de internamento; 

 Reconfiguração das salas de espera do serviço de internamento.   



 

8 
Conclusão 
 

 

Muito sucintamente são estes os objetivos que a Mesa Administrativa se propõe 

concretizar para o próximo ano. Para que tal seja possível, precisamos, pedimos e 

contamos com a ajuda de Deus e de todos os Irmãos e Amigos da Misericórdia. 

 

Lousada, 4 de novembro de 2022 

 

O Provedor 

 José Carlos de Bessa Machado, Eng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
Orçamento 2023 
 

 

Na elaboração do Orçamento para 2023, tomou-se como base a extrapolação dos 

valores a setembro de 2022, ajustada pelos pressupostos seguintes: 

 

No que respeita aos Ganhos: 

 Valores correspondentes aos Protocolos em vigor no respeitante, quer à área 

da saúde quer à área social; 

 Os outros Rendimentos referem-se essencialmente a donativos e imputação 

de subsídios ao investimento; 

 

No que respeita aos Gastos: 

 O incremento do valor do salário mínimo nacional (estimativa) (760,00€); 

 Incremento dos restantes custos em 8%; 

 

No que respeita aos Investimentos: 

 Obras de manutenção na ERPI Lúcia Lousada e Sousa Freire - 20.000,00€ 

 Ampliação Serviço de Medicina Física e Reabilitação - 150.000,00€  

 Obras de requalificação Hospital de Lousada – 700.000,00€ 

 Aquisição de equipamento para o Hospital de Lousada - 150.000,00€ 

 Quinta da Vinha – 100.000,00€ 

 Bloco de Apoio a Instituição – 250.000,00€ 

 Outros Projetos (30.000,00€), perfazendo um total de 1.400.000,00€ 
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Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

Contas Previsionais 2023 

 

 

 

Vendas e serviços prestados 995 000 € 11 404 114 € 12 399 114 €

Subsídios, doações e legados à exploração 970 000 € 143 440 € 1 113 440 €

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -225 450 € -1 079 429 € -1 304 879 €

Fornecimentos e serviços externos -513 800 € -6 059 694 € -6 573 494 €

Gastos com o pessoal -1 997 159 € -2 507 553 € -4 504 713 €

Outros rendimentos 338 521 € 152 262 € 490 783 €

Outros gastos -9 250 € -8 500 € -17 750 €

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -442 139 € 2 044 639 € 1 602 500 €

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -224 916 € -788 569 € -1 013 486 €

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -667 055 € 1 256 069 € 589 014 €

Juros e gastos similares suportados -3 000 € -10 000 € -13 000 €

Resultado antes de impostos -670 055 € 1 246 069 € 576 014 €

Resultado líquido do período -670 055 € 1 246 069 € 576 014 €

VALÊNCIAS SOCIAIS HOSPITAL TOTALRENDIMENTOS E GASTOS
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Santa Casa da Misericórdia de Lousada 

Orçamento de Investimento 2023 

 

 

 

 

 

 

                Invest. Previstos

Fontes Financ. ERPI Sousa Freire ERPI Lúcia Lousada
Medicina Física e de 

Reabilitação
Quinta da Vinha Hospital

Bloco de Apoio da 

Instituição
Outros TOTAL Hospital TOTAL

Subsídios

PIDDAC

ARS

POISE*

Empréstimos bancários

Autofinanciamento 10 000 10 000 150 000 100 000 700 000 250 000 30 000 1 250 000 150 000 150 000 1 400 000

Outros financiamentos

TOTAL 10 000 10 000 150 000 100 000 700 000 250 000 30 000 1 250 000 150 000 150 000 1 400 000

TOTAL

Edificios e Projectos Equipamento básico

(Valores Euros)
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