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1ª Revisão

Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

   Bens do domínio público (Prossecução dos fins e objetivos 
Estatutários)

      Edifícios e Outras Construções

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Empreitada de Ampliação e Remodelação……………….. 60 119,12 46 323,49

               Revisão de Preços Empreitada de Ampliação e Remodelação………………..12 827,68 -

               Trabalhos Complementares Empreitada de Ampliação e 
Remodelação………………..

34,873.24 -

               Fiscalização da Empreitada - Ampliação…………………… 2 706,00 2 085,05

               Elaboração Projeto Técnico Execução - Ampliação………. 2 441,55 1 881,28

               Empreitada de Reconversão, Remodelação e Adaptação dos 

Ano 2021

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação

VALORES (Euros)

               Empreitada de Reconversão, Remodelação e Adaptação dos 
Espaços Físicos Existentes …………………………….

190 354,23 92 921,71

               Revisão de Preços Empreitada de Reconversão, Remodelação e 
Adaptação dos Espaços Físicos Existentes ……

4 305,00 -

               Fiscalização da Empreitada - de Reconversão, Remodelação e 
Adaptação dos Espaços Físicos Existentes …………………………

8 118,00 -

SUB-TOTAL 280 871,58 143 211,53

      Equipamento básico

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Sistema Fotovoltaico em Autoconsumo…………………………..…… 35 281,32 29 989,12

               Sistema de Caldeiras para Aquecimento de Água………………… 19 823,17 16 849,70

               Sistema Painéis Solares Aquecimento Águas………………….….. 22 609,61 19 218,17

SUB-TOTAL 77 714,10 66 056,99

      Bens móveis

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

Barra de Apoio Fixa c/Espelho 800 mm (Qt 24,00) ………………...………… 1 279,99 1 087,99

Barra Sanitária de Apoio Articulada (Qt 24,00) ……………………...……….. 1 402,79 1 192,37

Carrinho de Higiene (Qt 5,00) ……………………………………..……………… 3 924,68 3 335,98

Cadeira de Rodas Celta com 40x46 cm de Assento (Qt 7,00) ………………….. 1 141,05 969,89

Cadeira de Rodas Celta com 40x50 cm de Assento (Qt 3,00) …………………. 645,54 548,71

Cadeira de Rodas Modelo Convencional (Qt 10,00) …………………………… 2 067,00 1 756,95

TRANSPORTA 10 461,05 8 891,89
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Investimento Total
Contribuição 
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      Bens móveis (CONTINUAÇÃO)

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

Cadeira de Banho (Qt 6,00) ………………………………………………..…………. 749,14 636,77

Maca de Banho Assistido (Qt 1) ……………………………………….…………… 2 052,08 1 744,27

Cadeirão Fixo (Qt 36) …………………………………………………………………….. 16 560,72 14 076,61

Cadeirão c/ Rodas (Qt 12) ……………………………………………………………. 9 997,92 8 498,23

DAE (Qt 1) …………………………………………………………………………… 2 361,60 2 007,36

Divisória Lavável Entre Camas (Qt 10) …………………………………………….. 7 431,66 6 316,91

Mesas de Cabeceira (Qt 10) …………………………………………………….. 4 206,60 3 575,61

Cama Hospitalar (Qt 10) ………………………………………………………….. 21 894,00 18 609,90

Colchão de Pressão Alternada (Qt 10) ……………………………………………. 508,80 432,48

Colchão Anti-Escaras (Qt 10) ………………………………………………………. 2 416,80 2 054,28

Mesa de Comer no Leito (Qt 37) …………………………………………………… 8 373,84 7 117,76

Placas para Identificação dos Quartos e Utentes (Qt 10) ……………………... 403,69 343,14

Almofada Anti-Escaras em Gel (Qt 20) ……………………………………………… 614,80 522,58

Cadeira de Refeição (Qt 20) …………………………………………………………… 3 148,80 2 676,48

Designação

VALORES (Euros)

Ano 2021

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Cadeira de Refeição (Qt 20) …………………………………………………………… 3 148,80 2 676,48

Mesas de Refeição (Qt 3) ………………………………………………………….. 4 895,40 4 161,09

Sistema de Pressoterapia (Qt 1) …………………………………………………… 3 637,79 3 092,12

Electroestimulador Portátil (Qt 2) ……………………………………………………. 1 015,59 863,25

Combinado de Eletroterapia (Qt 1) …………………………………………………….. 3 798,28 3 228,54

Laser de Terapia com Sonda (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….847,63 720,49

Hidrocolector Rodado de 12 Compressas (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….1 706,64 1 450,64

Talas Insufláveis de Pressão e Reabilitação (Qt 14) ………………………………………. 912,66 775,76

Pedaleira Activa/Passiva (Qt 2) ……………………………………….……………………………………….2 563,50 2 178,98

Estação de Trabalho para Terapia Ocupacional (Qt 1) ……………………………………….4 724,76 4 016,05

Nebulizador Ultrasónico (Qt 2) ……………………………………….……………………………………….2 922,95 2 484,51

Marquesa Eléctrica de 3 Planos e Sistema de Elevação (Qt 1) ……………………………………….2 600,55 2 210,47

Impressora a Cores (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….381,30 324,11

Desktop e UPS (Qt 9) ……………………………………….……………………………………….8 579,25 7 292,36

TV's Pequenas para Quartos c/ Suporte (Qt 19) ………………………………………. 4 484,00 3 811,40

TV Sala de Estar/Lazer (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….1 280,00 1 088,00

Aparelhagem de  Música Sala Estar/Lazer e Ginásio (Qt 2) ……………………………………….360,00 306,00

Tapete Elevador (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….1 657,43 1 408,81

Máquina Biométrica (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….596,55 507,07

Alarme e Sistema Videovigilância (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….2 641,50 2 245,27

Cacifos para Colaboradores (Qt 20) ……………………………………….……………………………………….4 869,94 4 139,45

SUB-TOTAL 145 657,21 123 808,63

INVESTIMENTO TOTAL 504 242,89 333 077,15



   

Página 1 de 1 
 

 

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS PARA 2021 
 

 
Memória Justificativa 

 
 

 
 

Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063 -
Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados 

 
 A Candidatura ao Portugal 2020, relativa à remodelação e ampliação da Unidade 
de Cuidados Continuados foi aprovada a 16 de Novembro de 2018, com um custo total 
estimado de 1.217.374,19 Euros, comparticipado pelo FEDER e pelo Município. Todos 
os investimentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063 prevêem-
se ser realizados até final de Dezembro de 2021.  
 
 Os valores e investimentos aprovados, em sede de orçamento de 2021 no âmbito 
da candidatura foram ajustados e alterados de modo a que espelhem o investimento real 
realizado. 
 
 Em termos de Orçamento de Investimentos, podem verificar-se várias inclusões 
na rubrica de Ativos Fixos Tangíveis. Foram incluídos investimentos que devido a 
atrasos na sua execução transitaram do ano de 2020 para 2021, como a última parcela da 
Empreitada de Ampliação e Remodelação da Unidade e resultante desta, a última 
tranche da Elaboração Projeto Técnico Execução de Ampliação e Remodelação e sua 
Fiscalização. Também resultado da Empreitada de Ampliação e Remodelação da 
Unidade surge a Revisão de Preços e Trabalhos Complementares, valores apenas 
conhecidos após o término da respetiva empreitada.  
 
 Relativamente ao investimento da Empreitada de Reconversão, Remodelação e 
Adaptação dos Espaços Físicos Existentes, este sofreu um ajuste no valor de forma a 
igualar o valor da sua adjudicação. A verba da Revisão de Preços Empreitada de 
Reconversão, Remodelação e Adaptação dos Espaços Físicos Existentes foi incluída, 
tendo sido estimada com base em índices da empreitada anterior. 

 
 
 
 

Alter do Chão, 25 de Junho de 2021 
 
 
 



       
           Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão 
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Introdução 

 

Para cumprimento do estabelecido no Compromisso da Santa Casa da 

Misericórdia de Alter do Chão, a Mesa Administrativa vem por mais um ano, 

submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Geral de Irmãos o Plano 

de Atividades para o ano de 2021.  

O Plano de Atividades que se apresenta, foi elaborado dando continuidade às 

metodologias e critérios seguidos em Planos de Atividades de anos anteriores.  

A realização do Plano de Atividades para o ano de 2021, ocorre num quadro 

de grandes dificuldades, devido à situação pandémica que vivemos desde 

março do corrente ano. 

Esta situação completamente atípica que nos faz viver o dia a dia sob medidas 

extraordinárias para fazer face à situação epidemiológica do novo 

Coronavirus, traz às instituições constrangimentos a vários níveis, 

nomeadamente: 

- custos adicionais diretamente relacionados com as medidas de contingência; 

- implementação de medidas preventivas, como a reorganização dos serviços 

e dos recursos humanos; 

- prestação de cuidados em condições muito especiais aleada a uma forte 

componente de envolvimento emocional. 

Para o ano 2021, apesar de todas as incertezas, a Mesa Administrativa 

continuará a ter como prioridades a valorização dos recursos humanos, a 

melhoria continua dos serviços prestados aos utentes nas diferentes 

Respostas Sociais, tendo sempre presente a sustentabilidade financeira da 

instituição. 

A manutenção de parcerias, acordos e protocolos com os diferentes 

parceiros, nomeadamente os Ministérios do Emprego e da Segurança Social, 

a Administração Regional de Saúde, União das Misericórdias Portuguesas, 

Autarquia, instituições locais, entre outras, será igualmente um aspeto a 

valorizar. 
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Respostas Sociais na Área da Terceira Idade 

 

1 – Estrutura Residencial para Pessoas Idosas 

Ao nível da estrutura residencial para pessoas idosas, a Santa Casa tem 

Acordo de Cooperação com o ISS, IP - Centro Distrital de Portalegre para 

50 Utentes 

 

Definição 

 

 

Serviços  

  

A ERPI constitui uma Resposta 

Social desenvolvida em alojamento 

coletivo, de utilização temporária 

ou permanente, em que são 

desenvolvidas atividades 

de apoio social, prestados cuidados 

básicos de enfermagem e 

acompanhamento médico. 

A ERPI tem por missão ser uma 

«casa de família» dos seus utentes, 

que, necessitam de assistência e 

apoio, colmatando assim situações 

de isolamento 

e de dependência, contribuindo para 

a estabilização, autonomia ou 

estimulação do envelhecimento 

ativo e integração social. 

 

-Alojamento (temporário ou 

permanente); 

-Alimentação adequada às 

necessidades dos utentes;  

-Cuidados de higiene pessoal; 

-Tratamento de roupa; 

-Conforto dos espaços; 

-Atividades de animação 

sociocultural, lúdico-recreativas e 

ocupacionais; 

-Apoio no desempenho das 

atividades da vida diária; 

-Assistência médica e cuidados 

básicos de enfermagem. 
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Previsão para 2021 

 

O ano de 2020 tem-se manifestado particularmente difícil no que diz 

respeito à manutenção das rotinas, segundo o modelo usual na Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas. 

Devido à situação pandémica, surgiu a necessidade de definir novos 

procedimentos onde colaboradores e utentes fizeram  adaptações a uma 

nova realidade.  

Através de um protocolo de colaboração entre o Centro Distrital de 

Segurança Social de Portalegre e a universidade do Algarve, os 

colaboradores da ERPI, fazem de forma repartida semanalmente testes 

à COVID, por forma a identificar o mais rapidamente possível uma 

situação positiva e evitar surtos. 

Ao longo dos últimos meses têm sido efetuadas diversas visitas de 

acompanhamento/fiscalização por parte da equipa constituída pela 

Saúde, Segurança Social e Proteção Civil, às instalações da ERPI com o 

objetivo de  verificar no terreno a implementação do plano de 

contingência definido para esta Resposta. 

A suspensão das visitas aos Utentes nas Estruturas Residenciais e o 

forçado confinamento têm contribuído para alguma instabilidade 

emocional dos idosos. Este é um aspeto a que se tem que estar atento 

para se necessário efetuar intervenções individualizadas a nível 

psíquico. 

Apesar de muitas incertezas no futuro, para 2021 é objetivo dar 

continuidade ao apoio na integração/adaptação dos Utentes à Resposta 

Social de ERPI, tendo em conta esta nova realidade, pois pretende-se 

que cada novo utente seja apoiado de forma a minimizar o impacto que 

a institucionalização implica e apoiar a adaptação positiva ao novo 

contexto de vida.  

É igualmente objetivo seguir o plano de contingência elaborado, 

cumprindo os requisitos necessários para assegurar que todos os 

Utentes permaneçam em segurança. Devemos manter-nos vigilantes no 

que diz respeito à saúde física e mental dos Utentes. 
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2 - Serviço de Apoio Domiciliário 

Nesta Resposta Social a Santa Casa tem Acordo de Cooperação com o ISS, 

IP - Centro Distrital de Portalegre para 16 Utentes. 

 

 

Definição 

 

 

Serviços  

  

O Serviço de Apoio Domiciliário 

(SAD)  é a resposta social que 

consiste na prestação de cuidados e 

serviços a famílias e/ou pessoas que 

se encontrem no seu domicílio, em 

situação de dependência física ou 

psíquica e que não possam 

assegurar, temporária ou 

permanentemente, a satisfação das 

suas necessidades básicas bem 

como a realização das atividades 

instrumentais da vida diária, nem 

disponham de apoio familiar para o 

efeito. 

 

- Cuidados pessoais de Higiene e 

Conforto 

- Higiene habitacional; 

-Fornecimento e apoio nas 

refeições; 

- Tratamento de roupa; 

- Serviço de Teleassistência. 

  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



5 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsão para 2021 

Com a admissão na Resposta Social de SAD, os utentes têm a 

possibilidade de ter acesso aos serviços que necessitam, de 

acordo com as suas capacidades, retardando a 

institucionalização. 

Para 2021 prevê-se dar continuidade à prestação de um 

conjunto de serviços dirigidos à população idosa que 

contribuirão para a  manutenção no seu meio  e para a satisfação 

das suas necessidades básicas. 

Alguns dos Utentes desta Resposta Social não têm familiares  

mais próximos, a residir em Alter do Chão, pelo que, nesta fase 

é muito importante que a instituição mantenha um contacto mais 

permanente com as famílias, informando-as do estado  físico e 

mental do utente. 
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3 - Centro de Dia  

Nesta Resposta Social a Instituição tem Acordo de Cooperação com o ISS, 

IP - Centro Distrital de Portalegre para 15 utentes. 

 

 

Definição 

 

 

Serviços  

  

O Centro de Dia é a resposta 

social destinada a pessoas 

idosas de ambos os sexos que 

proporciona, em horário diurno, 

um conjunto diversificado de 

serviços e atividades de 

desenvolvimento pessoal 

tendentes ao bem-estar do 

utente e ao seu equilíbrio 

emocional e físico, e de apoio à 

respetiva família. 

 

 -Alimentação adequada às 

necessidades dos utentes;  

-Cuidados de higiene pessoal; 

-Tratamento de roupa; 

-Conforto dos espaços; 

-Atividades de animação 

sociocultural, lúdico-recreativas e 

ocupacionais; 

- Transporte; 

-Apoio no desempenho das 

atividades da vida diária; 

-Assistência médica e cuidados 

básicos de enfermagem. 
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Previsão para 2021 

 

Em março de 2020, foram implementadas nas instituições medidas 

extraordinárias para fazer face à situação epidemiológica do novo Coronavirus. 

Para evitar a propagação da doença, os centros de dia que se encontravam a 

funcionar no mesmo espaço físico de outras respostas sociais, nomeadamente 

nas  Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas foram encerradas. 

Os utentes que frequentavam o Centro de Dia, passaram a permanecer nos seus 

domicílios e a serem-lhe aí prestados todos os  serviços e cuidados. No entanto, 

o acompanhamento e supervisão dos Utentes a tempo inteiro, deixou de ser 

possível  fazer-se. 

É neste contexto, que a Mesa Administrativa se encontra a efetuar diligências 

para reabrir o Centro de Dia num espaço completamente independente. 

Para 2021, prevê-se a continuidade do apoio social que a Santa Casa presta,  

apostando na qualidade dos serviços para que sejam cada vez mais adequados 

às necessidades, expectativas gostos e preferências dos Utentes. 
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4 - Centro de Convívio 

Com uma abrangência atual de 37 Utentes no Acordo de Cooperação com o 

ISS, IP - Centro Distrital de Portalegre 

 

 

Definição 

 

 

Objetivos 

  

 

O centro de convívio é um espaço 

de promoção do envelhecimento 

ativo e saudável, que integra 

pessoas com mais de 65 anos ou que 

estejam reformadas. Coloca à 

disposição dos idosos os meios e a 

assistência necessárias para 

desenvolver e valorizar 

capacidades, despertar interesses 

individuais, estimular a comunicação 

e a criatividade, promovendo ações 

de grupo. 

 

 

-Prevenir a solidão e isolamento 

social; 

-Promover a participação ativa dos 

utentes e potenciar a sua inclusão 

social; 

-Promover o bem-estar social dos 

utentes, numa convivência sã e num 

ambiente saudável; 

-Fomentar as relações 

interpessoais entre utentes; 

-Proporcionar momentos de lazer 

por forma à manutenção do bem-

estar biopsicossocial; 

-Estimular o utente a sentir-se útil 

na vida social e cultural da 

comunidade; 

-Prevenir situações de dependência 

e promover a autonomia; 

-Adaptar os serviços prestados às 

singularidades de cada utente. 
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Resposta Social na Área da Infância 

1 - Creche 

Atualmente o Acordo de Cooperação para esta esta Resposta Social é de 21 

crianças.  

 

 

Definição 

 

 

Serviços  

  

 

A Creche é uma resposta social na 

área da infância, sendo um 

equipamento de natureza 

socioeducativa, vocacionado para o 

apoio à família e à criança. Destina-

se a acolher crianças até aos três 

anos de idade, durante o período 

correspondente ao impedimento dos 

pais/mães ou de quem exerça as 

responsabilidades parentais. 

A Creche tem como finalidade 

proporcionar às crianças condições 

adequadas ao seu desenvolvimento, 

garantindo o seu bem-estar e o 

desenvolvimento integral num clima 

de segurança afetiva e física. 

 

 

- Cuidados adequados à satisfação 

das necessidades da criança; 

- Nutrição e alimentação adequada, 

qualitativa e quantitativamente, à 

idade da criança, sem prejuízo de 

dietas especiais em caso de 

prescrição médica; 

- Cuidados de higiene pessoal; 

- Atendimento individualizado, de 

acordo com as capacidades e 

competências das crianças; 

- Atividades pedagógicas, lúdicas e 

de motricidade, em função da idade 

e necessidades específicas das 

crianças; 

- Disponibilização de informação, à 

família, sobre o funcionamento da 

creche e desenvolvimento da 

criança. 

 

•  

  

 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

´ 

 

 

 

Previsão para 2021 

 

O processo de regularização da propriedade do edifício onde funciona a 

referida Resposta, ainda não se encontra concluído, estando a Santa Casa a 

mover diligências em termos de licenciamento Municipal para que este 

problema se resolva. 

Por força da implementação das medidas de contingência, as instalações da 

Creche estiveram encerradas cerca de dois meses e meio, reabrindo com 

algumas restrições relativamente às dinâmicas naquela Resposta. 

Para 2021, a Creche continuará a colaborar estreitamente com as famílias 

numa partilha de cuidados e responsabilidades em todo o processo evolutivo 

das crianças, e ainda de forma eficaz colaborar no despiste precoce de 

qualquer inadaptação ou deficiência, favorecendo o seu encaminhamento 

adequado.  

Quanto às atividades a desenvolver na Resposta da Creche serão as que 

estão definidas no Plano Anual de Atividades para o ano letivo 2020/2021, o 

qual foi apresentado às famílias e que se encontra disponível na referida 

Resposta. 
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Resposta na Área da Saúde 

 

1 - Unidade de Cuidados Continuados 

A Unidade de Cuidados Continuados tem atualmente contratualizado com a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo e o ISS, IP – Centro Distrital 

de Portalegre 21 camas na ULDM (Unidade de Longa Duração e Manutenção) 

e 10 camas na UMDR (Unidade de Média duração e Reabilitação). 

 

 

Definição 

 

 

Serviços  

  

-Cuidados Médicos; 

-Cuidados de enfermagem 

permanentes; 

As Unidades de Cuidados 

Continuados de Média e Longa 

Duração são respostas que têm 

como missão prestar cuidados 

continuados adequados de saúde e 

apoio social a todas as pessoas que 

independentemente da idade, se 

encontrem em situação de 

dependência temporária ou 

permanente. 

 

-Alimentação adequada às 

necessidades dos Utentes; 

-Cuidados de higiene pessoal; 

-Tratamento de roupa; 

-Conforto dos espaços; 

-Atividades de animação 

sociocultural e ocupacionais; 

- Apoio psicológico; 

- Fisioterapia; 

- Apoio Social; 

-Apoio no desempenho das 

atividades da vida diária; 
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Previsão para 2021 

 

A obra da empreitada de ampliação, requalificação e modernização 

das instalações da unidade de cuidados continuados iniciou-se no dia 

1 de outubro de 2019 e prevê-se que, seja finalizada em 2020, como 

a fração do imóvel colocado a uso no inicio de 2021. 

Todos os investimentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-

FEDER-000063 estarão realizados até final de Outubro de 2021, 

data aprovada de término da candidatura. Que inclui a aquisição de 

novos equipamentos, mais modernos e diversificados e permitirá 

também melhorar a capacidade de resposta através de uma maior 

eficácia e eficiência nos cuidados prestados aos utentes e uma 2ª 

obra por empreitada de Reconversão, Remodelação e Adaptação dos 

Espaços Físicos Existentes. 

Esta intervenção no edifício, irá possibilitar, por um lado integrar 

os Utentes, enquanto solução definitiva, ocupando todas as vagas 

atribuídas nos acordos das Unidades de média e longa duração e por 

outro lado, dispor de 9 camas para exploração particular. 

Com a criação de 9 camas para exploração particular, todos os 

procedimentos terão que ser revistos e alterados, tal como toda a 

logística inerente ao funcionamento da Unidade de Cuidados 

Continuados terá que ser adaptada. 
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Previsão para 2021 

 

O Centro de Convívio continua a funcionar nas instalações no Largo do 

Município, num edifício que não reúne totalmente as condições exigidas 

por lei, apesar de muitas diligências que tem sido efetuadas pela Santa 

Casa na tentativa de encontrar um espaço adequado ao funcionamento 

da referida Resposta Social. 

Um novo espaço para a instalação do Centro de Convívio, para além de 

ter que obedecer às condições previstas na legislação, a localização e 

as acessibilidades serão aspetos muito importantes a ter em conta, 

fatores que têm condicionado e dificultado o desenvolvimento da 

Resposta. 

Para 2021 e perante o atual cenário de incerteza, a Santa Casa pretende 

dar continuidade à dinamização de atividades, fomentando as relações 

interpessoais ao nível das pessoas idosas da comunidade, potenciando a 

sua autonomia e a sua capacidade de socialização, prevenindo assim o 

fenómeno do isolamento social. 

 

 

 

 



       
           Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão 
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CONTA GASTOS E PERDAS

61 CUSTO MERCAD. VENDIDAS E MAT. CONS.

6121 Géneros Alimentares …………………………………………………………. 175 540,94

175 540,94

62 FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS  

6221 Trabalhos Especializados …………………………………………………….. 71 715,70

6224 Honorários …………. …………………………………………………….. 72 402,80

6226 Conservação e Reparação ……………………………………………… 16 433,48

6231 Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido………………………. 12 209,63

6233 Material de Escritório / Economato……………………………………… 5 055,72

6235 Produtos Farmacêuticos …………………………………………………….. 48 332,18

6241 Electricidade …………………………………………………………………. 45 935,48

6242 Combustíveis ( Gasóleo Rodoviário )………………………………………………………………………………3 023,51

6243 Água …………………………………………………………………………………. 14 559,83

6244 Gás (GLP)……………………………………………………………………. 41 740,75

6261 Rendas e Alugueres ……………………………………………………. 2 817,93

6262 Comunicação ……………………………………………………………. 9 326,01

6263 Seguros…………………………………………………………………… 3 231,90

62671 Limpeza, Higiene e Conforto ………………………………………….. 108 234,47

62672 Fraldas p/ Idosos ……………………………………………………….. 27 058,62

Outros Fornecimentos e Serviços Externos …………………………. 5 043,33

487 121,33

63 GASTOS COM O PESSOAL               

631 Gastos com o pessoal - Orgãos sociais………………………………. 24 018,40

632 Gastos com o pessoal………………………………………………….. 957 540,10

635 Encargos sobre Renumerações ………………………………………. 214 465,68

636 Seguros de Acidentes de Trabalho …………………………………… 12 964,23

638 Outros gastos com o pessoal………………………………………….. 993,64

1 209 982,04

64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO …………….. 175 468,54

68 OUTROS GASTOS E PERDAS ………………………………………. 2 781,22

( A ) 2 050 894,07

69 GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

691 Juros Suportados………………………………………………………… 3 158,36

3 158,36

( C ) 2 054 052,43

687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS… 0,00

( E ) 2 054 052,43

RESULTADO LÍQUIDO PREVISIONAL -30 521,87

Ano 2021

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
DESPESAS

VALORES (Euros)
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CONTA RENDIMENTOS E GANHOS

71 VENDAS ( fornecimento de refeições ) …….......……………………. 0,00

72 PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

721 Mensalidades de Utentes e Matrículas …………………………………… 701 121,66

725 Serviços Secundários …………………………………………………………… 27 628,56

728 750,22

78 OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

781 Rendimentos Suplementares……………………………………………. 0,00

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos …………….….…………………………..108 728,76

7885 Restituição de Impostos………………………………………………….. 26 464,60

135 193,36

75 SUBSÍDIOS DOAÇÕES LEGADOS À EXPLORAÇÃO

7511 Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e de Saúde)

75111 Comparticipações do CRSS - Lar …...…………………………………… 255 783,80

751121 Comparticipações do CRSS - UCCI  Longa Duração.....………………. 119 082,42

751122 Comparticipações do CRSS - UCCI  Média Duração.....………………. 30 896,45

75113 Comparticipações do CRSS - Centro de Dia…..……………………….. 22 081,31

75114 Comparticipações do CRSS - Apoio Domiciliário………………………. 61 222,61

75115 Comparticipações do CRSS - Centro de Convívio……………………. 26 220,98

75116 Comparticipações do CRSS - Creche…………….……………………. 72 634,14

7512 Administração Regional de Saúde (Respostas de Saúde)

751211 Comparticipações da ARS - UCCI  Longa Duração…...……………… 223 436,78

751212 Comparticipações da ARS - UCCI  Média Duração…...….…………. 232 702,05

7513 PROJETOS FINANCIADOS

75132 Subsídios CLDS 4G………………………………………………………… 89 041,47

7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP……………………………….. 0,00

752 SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES

7521 Câmara Municipal de Alter do Chão  ...……………………………………….. 25 000,00

753 Doações e Heranças………………………………………………………… 0,00

1 158 101,99

722 Quotizações …………………………………………..…………………. 1 485,00

( B ) 2 023 530,56

7911 Juros de Depósitos …………………………………………………….. 0,00

( D ) 2 023 530,56

798 Outros rendimentos similares…………………………………............ 0,00

( F ) 2 023 530,56

RECEITAS

VALORES (Euros)

Ano 2021

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
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RESUMO :
Resultados Operacionais: (B) - (A) = -27 363,51

Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) = -3 158,36

Resultados Correntes: (D) - ( C) = -30 521,87

Resultado Líquido Previsional: (F - E) = -30 521,87

Ano 2021

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL
QUADRO RESUMO
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Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

   Bens do domínio público (Prossecução dos fins e objetivos 
Estatutários)

      Edifícios e Outras Construções

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Realização da Empreitada de Reconversão, Remodelação e 
Adaptação dos Espaços Físicos Existentes …………………………….

185 613,89 92 921,71

               Fiscalização da Empreitada - de Reconversão, Remodelação e 

Ano 2021

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Designação

VALORES (Euros)

               Fiscalização da Empreitada - de Reconversão, Remodelação e 
Adaptação dos Espaços Físicos Existentes …………………………

8 118,00 -

SUB-TOTAL 193 731,89 92 921,71

      Equipamento básico

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

               Sistema Fotovoltaico em Autoconsumo…………………………..…… 35 281,32 29 989,12

               Sistema de Caldeiras para Aquecimento de Água………………… 19 823,17 16 849,70

               Sistema Painéis Solares Aquecimento Águas………………….….. 22 609,61 19 218,17

SUB-TOTAL 77 714,10 66 056,99

      Bens móveis

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

Barra de Apoio Fixa c/Espelho 800 mm (Qt 24,00) ………………...………… 1 279,99 1 087,99

Barra Sanitária de Apoio Articulada (Qt 24,00) ……………………...……….. 1 402,79 1 192,37

Carrinho de Higiene (Qt 5,00) ……………………………………..……………… 3 924,68 3 335,98

Cadeira de Rodas Celta com 40x46 cm de Assento (Qt 7,00) ………………….. 1 141,05 969,89

Cadeira de Rodas Celta com 40x50 cm de Assento (Qt 3,00) …………………. 645,54 548,71

Cadeira de Rodas Modelo Convencional (Qt 10,00) …………………………… 2 067,00 1 756,95

TRANSPORTA 10 461,05 8 891,89
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Investimento Total
Contribuição 
Comunitária

      Bens móveis (CONTINUAÇÃO)

         U.C.C.I. de Média e Longa Duração

            Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063-Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados

Cadeira de Banho (Qt 6,00) ………………………………………………..…………. 749,14 636,77

Maca de Banho Assistido (Qt 1) ……………………………………….…………… 2 052,08 1 744,27

Cadeirão Fixo (Qt 36) …………………………………………………………………….. 16 560,72 14 076,61

Cadeirão c/ Rodas (Qt 12) ……………………………………………………………. 9 997,92 8 498,23

DAE (Qt 1) …………………………………………………………………………… 2 361,60 2 007,36

Divisória Lavável Entre Camas (Qt 10) …………………………………………….. 7 431,66 6 316,91

Mesas de Cabeceira (Qt 10) …………………………………………………….. 4 206,60 3 575,61

Cama Hospitalar (Qt 10) ………………………………………………………….. 21 894,00 18 609,90

Colchão de Pressão Alternada (Qt 10) ……………………………………………. 508,80 432,48

Colchão Anti-Escaras (Qt 10) ………………………………………………………. 2 416,80 2 054,28

Mesa de Comer no Leito (Qt 37) …………………………………………………… 8 373,84 7 117,76

Designação

VALORES (Euros)

Ano 2021

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

Mesa de Comer no Leito (Qt 37) …………………………………………………… 8 373,84 7 117,76

Placas para Identificação dos Quartos e Utentes (Qt 10) ……………………... 403,69 343,14

Almofada Anti-Escaras em Gel (Qt 20) ……………………………………………… 614,80 522,58

Cadeira de Refeição (Qt 20) …………………………………………………………… 3 148,80 2 676,48

Mesas de Refeição (Qt 3) ………………………………………………………….. 4 895,40 4 161,09

Sistema de Pressoterapia (Qt 1) …………………………………………………… 3 637,79 3 092,12

Electroestimulador Portátil (Qt 2) ……………………………………………………. 1 015,59 863,25

Combinado de Eletroterapia (Qt 1) …………………………………………………….. 3 798,28 3 228,54

Laser de Terapia com Sonda (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….847,63 720,49

Hidrocolector Rodado de 12 Compressas (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….1 706,64 1 450,64

Talas Insufláveis de Pressão e Reabilitação (Qt 14) ………………………………………. 912,66 775,76

Pedaleira Activa/Passiva (Qt 2) ……………………………………….……………………………………….2 563,50 2 178,98

Estação de Trabalho para Terapia Ocupacional (Qt 1) ……………………………………….4 724,76 4 016,05

Nebulizador Ultrasónico (Qt 2) ……………………………………….……………………………………….2 922,95 2 484,51

Marquesa Eléctrica de 3 Planos e Sistema de Elevação (Qt 1) ……………………………………….2 600,55 2 210,47

Impressora a Cores (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….381,30 324,11

Desktop e UPS (Qt 9) ……………………………………….……………………………………….8 579,25 7 292,36

TV's Pequenas para Quartos c/ Suporte (Qt 19) ………………………………………. 4 484,00 3 811,40

TV Sala de Estar/Lazer (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….1 280,00 1 088,00

Aparelhagem de  Música Sala Estar/Lazer e Ginásio (Qt 2) ……………………………………….360,00 306,00

Tapete Elevador (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….1 657,43 1 408,81

Máquina Biométrica (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….596,55 507,07

Alarme e Sistema Videovigilância (Qt 1) ……………………………………….……………………………………….2 641,50 2 245,27

Cacifos para Colaboradores (Qt 20) ……………………………………….……………………………………….4 869,94 4 139,45

SUB-TOTAL 145 657,21 123 808,63

INVESTIMENTO TOTAL 417 103,20 282 787,33
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2021 
 

Memória Justificativa 
 

Pressupostos 
 
 

 Os valores de cada conta foram apurados com recurso a dados contabilísticos, 
baseados em valores reais estimados e médias apuradas com base nos dados 
contabilísticos acumulado a agosto de 2020. 
 
 A Candidatura ao Portugal 2020, relativa à remodelação e ampliação foi 
aprovada a 16 de Novembro de 2018, com um custo total estimado de 1.217.374,19 
Euros, comparticipado pelo FEDER em 966.133,47 Euros, e pelo Município em cerca 
de 84.162,03 Euros, sendo que o valor da responsabilidade da Santa Casa ascende aos 
236.395,59. Todos os investimentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063 estarão realizados até final de Outubro de 2021. Os impactos dos 
investimentos no âmbito da candidatura foram contabilizados nas contas de exploração 
previsional. Sendo que os valores mais significativos ver-se-ão nas contas 64 Gastos de 
Depreciação e de Amortização, 7883 Imputação de Subsídios para Investimentos e 7885 
Restituição de Impostos. 
 
 Prevê-se que a Empreitada de Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados, 
seja finalizada em 2020 e o edifício colocado a uso no inicio de 2021. 
 
 Foi tido em consideração o índice harmonizado de preços no consumidor 
(inflação) estimado para 2021 pelo Conselho das Finanças Públicas do Ministério das 
Finanças, que segundo o relatório do Orçamento do Estado para 2021 que acompanha a 
proposta de Lei do Governo para o Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) aponta 
para uma inflação de 0,7% para o ano civil de 2021. 
 
 Considerou-se em termos de estimativas um aumento da Remuneração Mínima 
Mensal Garantida (RMMG) em termos nominais de 23,75 Euros. Estima-se um 
aumento da massa salarial da Santa Casa da Misericórdia de Alter do Chão em cerca de 
23.000 Euros, fruto de alterações na legislação laboral, especificamente do aumento da 
Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG). 

 
 Não foi incluído nas estimativas qualquer aumento das mensalidades dos utentes 
ou comparticipações estatais, pois à data da elaboração deste documento não existia 
informação disponível para com algum grau de exatidão se possa considerar qualquer 
aumento nos valores estimados. 
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CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL PARA 2021 
 

 
Memória Justificativa 

 
Descrição das Contas Orçamentadas 

 
 

GASTOS E PERDAS 
 
 

6121 Géneros Alimentares - Verba alocada ao consumo de produtos 
alimentares nas diversas Resposta Sociais e de Saúde da Instituição. 
 

6221 Trabalhos Especializados - Verba destinada aos diversos serviços 
prestados à Santa Casa sendo os mais significativos, assistência técnica, protocolo UMP 
Infarmed UCCI, serviços de contabilidade, segurança, higiene e saúde no trabalho e 
serviços clínicos. 

 
6224 Honorários - Verba relativa a serviços prestados à Santa Casa, entre os 

quais, os mais relevantes são os serviços prestados pelos técnicos da UCCI, 
enfermeiros, médicos, psicólogo e terapeuta da fala, também o valor da avença do 
advogado avençado.  
 

6226 Conservação e Reparação - Verba alocada a eventuais custos na 
reparação e manutenção de veículos, equipamentos e imóveis. 

 
6231 Ferramentas e Utensílios - Verba destinada a compra de ferramentas 

utensílios de desgaste rápido. 
 
6233 Materiais de Escritório - Verba destinada a compra de materiais de 

escritório. 
 
6235 Produtos Farmacêuticos – Verba relativa à compra de produtos 

farmacêuticos. 
 
6241 Electricidade – Como a própria denominação indica verba relativa ao 

consumo de energia elétrica nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6242 Combustíveis (Gasóleo Rodoviário) – Como a própria denominação 

indica verba relativa ao consumo de gasóleos necessário para a atividade nas diversas 
respostas da Santa Casa. 

 
6243 Água – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

água nas diversas respostas da Santa Casa. 
 
6244 Gás – Como a própria denominação indica verba relativa ao consumo de 

gás nos diversos edifícios da Santa Casa. 
 
6261 Rendas e Alugueres – Verba relativa a alugueres e rendas de imóveis, 

equipamento básico e vasilhame de gás. 
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6262 Comunicação – Verba destinada aos gastos com as comunicações, 

nomeadamente telefone, correios, internet. 
 
6263 Seguros – Verba dirigida ao pagamento dos diversos seguros, excluindo o 

de acidentes de trabalho. 
 
62671 Limpeza, Higiene e Conforto – Verba destinada a custos com os 

produtos de limpeza necessários nas diversas respostas da Instituição e equipamento de 
proteção individual. 

 
62672 Fraldas p/ Idosos – Valor de aquisição de fraldas para os utentes das 

respostas de ERPI, Centro de Dia, Apoio Domiciliário, e Unidade de Cuidados 
Continuados. 

 
Outros Fornecimentos e Serviços Externos – Valor agregado dos custos com 

valor de pouca relevância, com comissões bancária, material didáctico, vestuário e 
calçado para os utentes, deslocações e estadas, contencioso e notariado, etc. 
 

631 Gasto com o pessoal – Orgãos Sociais – Verba destinada ao pagamento 
das remunerações dos membros dos órgãos sociais incluindo os subsídios de Férias e de 
Natal. 
 

632 Gasto com o pessoal – Verba destinada ao pagamento dos vencimentos dos 
restantes colaboradores da Instituição incluindo os subsídios de Férias e de Natal. Esta 
conta inclui também os encargos salariais adicionais nomeadamente abono de falhas, 
subsídio nocturno, feriados, e outros. 

 
635 Encargos sobre Renumerações - Verba destinada ao pagamento da taxa 

contributiva para a Segurança Social dos vencimentos pagos a todos os funcionários da 
Instituição. 

 
636 Seguros de Acidentes de Trabalho - Verba destinada ao pagamento do 

seguro de acidentes de trabalho de todos os funcionários ao serviço da Instituição. 
 

638 Outros gastos com o pessoal - Verba inscrita para pagamento de formação 
profissional dos funcionários da Instituição, comparticipação com medidas Contrato 
Emprego-Inserção, medicina no Trabalho, reembolsos de despesas de deslocação e 
eventuais custos de pessoal não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
64 GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E DE AMORTIZAÇÃO – Valor 

correspondente às amortizações do ativo fixo estimadas. 
 
68 OUTROS GASTOS E PERDAS – Verba destinada ao pagamento de 

impostos nomeadamente imposto de selo, IMI, outros impostos, quotas, multas e 
penalizações e eventuais custos não enquadráveis nas contas atrás referidas. 

 
691 Juros Suportados - Verba destinada ao pagamento de juros do empréstimo 

bancário. 
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687 GASTOS E PERDAS EM INVESTIMENOS NÃO FINANCEIROS - 
Conta destinada a eventuais gastos e perdas em investimentos realizados do cariz não 
financeiro. 

 
 
 

RENDIMENTOS E GANHOS: 
 
 

71 VENDAS (fornecimento de refeições) – Proveito referente à venda de 
refeições, casos reencaminhados de emergência alimentar e a casos pontuais, como aos 
Bombeiros Voluntários de Alter do Chão. 

 
721 Mensalidades de Utentes e Matrículas – Verba que se prevê vir a ser 

recebida referente às mensalidades das crianças da Creche e utentes de ERPI, Centro de 
Dia e Apoio Domiciliário. É também inscrita nesta rubrica o valor das receitas, dos 
utentes da Unidade de Cuidados Continuados 

 
725 Serviços Secundários – Verba referente ao fornecimento de fraldas aos 

utentes das respostas sociais de ERPI, Centro de Dia e Apoio Domiciliário, 
acompanhamentos de utentes às urgências hospitalares ou consultas médicas. 

 
781 Rendimentos Suplementares – Verba que se prevê ser recebida com 

rendas e alugueres, cedência de espaços, receitas de eventos realizados, e eventuais 
valores não enquadráveis nas restantes contas de rendimentos e ganhos. 

 
 

7883 Imputação de Subsídios para Investimentos - Proporção comparticipada 
através de apoios ao investimento dos ativos amortizados no período. 

 
7885 Restituição de Impostos - Verba estimada que se prevê ser recebida 

correspondente à consignação de IRS, restituição do IVA suportado em produtos 
alimentares, construção e manutenção de edifícios e construções e equipamentos. 
 

7511x Comparticipações Centro Regional de Segurança Social (R. Sociais e 
de Saúde) – Verba estimada que se prevê ser recebida, no ano de 2019, referente aos 
Acordos de Cooperação celebrados entre o Centro Regional de Segurança Social de 
Portalegre e esta Instituição, para todas as repostas sociais e de saúde. 

 
7512x Comparticipações Administração Regional de Saúde (Respostas de 

Saúde) - Verba que se prevê ser recebida da Administração Regional de Saúde para as 
duas respostas existentes na Unidade de Cuidados Continuados. 
 

75132 Subsídios CLDS 4G – Verba referente aos subsídios que se prevê 
receber para a execução e funcionamento do projeto de cariz social CLDS 4G.7 

 
7514 Subsídios de Entidades Públicas - IEFP – Verba referente a subsídios de 

estágios e prémios à contratação de medidas do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I.P. 
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7521 Subsídios Câmara Municipal de Alter do Chão – Verba que se prevê 
receber em 2020 de apoio financeiro direto por parte da Câmara Municipal de Alter do 
Chão. 

 
753 Doações e Heranças – Verba que se prevê de donativos de entidades 

privadas ou particulares. 
 
722 Quotizações – Verba que se prevê ser recebida das quotizações dos irmãos 

desta Misericórdia. 
 
7911 Juros de Depósitos – Verba referente aos juros de Depósito à Ordem e a 

Prazo em Instituições Bancárias.     
 
798 Outros rendimentos similares – Conta especifica para rendimentos 

similares a juros. 
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ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO PARA 2021 
 

Memória Justificativa 
 

Pressupostos 
 

Ativos Fixos Tangíveis 
 

Investimentos no Âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-FEDER-000063 -
Ampliação da Unidade de Cuidados Continuados 

 
 A Candidatura ao Portugal 2020, relativa à remodelação e ampliação foi 
aprovada a 16 de Novembro de 2018, com um custo total estimado de 1.217.374,19 
Euros, comparticipado pelo FEDER em 966.133,47 Euros, e pelo Município em cerca 
de 84.162,03 Euros, sendo que o valor da responsabilidade da Santa Casa ascende aos 
236.395,59. Todos os investimentos no âmbito da Candidatura ALT20-06-4842-
FEDER-000063 estarão realizados até final de Outubro de 2021, data aprovada de 
término da candidatura. 
 
 
 Em sede de orçamento de investimento, incluiu-se uma 2ª obra por empreitada 
de Reconversão, Remodelação e Adaptação dos Espaços Físicos Existentes da Unidade 
de Cuidados Continuados, incluída e aprovada na 1ª Reprogramação da Candidatura 
ALT20-06-4842-FEDER-000063, que terá como principal finalidade reconverter, 
remodelar e adaptar espaços existentes, ao nível das salas comuns, instalações 
sanitárias, instalações balneares, refeitório e a pintura interior. 
 
 A necessidade de uma segunda empreitada surge de diversos fatores, entre eles o 
facto de alguns dos trabalhos previstos na empreitada da ampliação desta UCCI (a 
decorrer) são impossíveis de realizar, devido ao facto de se localizarem em espaços do 
edifício existente, razão pela qual tiveram que ser suprimidos e aglomerados aos 
trabalhos de uma segunda empreitada, especificamente, a reconversão do refeitório, a 
pintura interior dos espaços e a remodelação dos pavimentos. Na prática a atual situação 
epidémica COVID-19 iria condicionar e até impossibilitar o regular funcionamento dos 
trabalhos, através da menor disponibilidade dos serviços em dispensar salas e quartos 
para serem intervencionadas, face à necessidade de quartos de isolamento profilático, 
promoção do distanciamento dos utentes e restantes procedimentos de prevenção e 
controlo do contágio COVID-19 e claro a obrigatoriedade de manter os utentes em 
isolamento. Sendo a outra alternativa razoável a do encerramento temporariamente da 
resposta, o que originaria graves constrangimentos na RNCCI, ao nível da colocação de 
utentes e libertação de camas nos Centros Hospitalares, com a agravante da 2ª vaga da 
pandemia COVID-19 penosa realidade que vivemos, logo a realização de uma segunda 
empreitada seria e será a alternativa possível, sendo que esta essencialmente visará a 
intervenção no edifício previamente existente, com previsão de inicio poucos meses 
após a conclusão dos trabalhos da primeira empreitada, de forma a permitir que os 
utentes e serviços da UCCI sejam transferidos para a área ampliada, para possibilitar a 
realização dos novos trabalhos.  
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 Em sede de segunda empreitada também foi possível introduzir alteração às 
instalações que permitissem adaptação ao exigido na Portaria n.º 50/2017 de 2 de 
Fevereiro, que determina as condições de instalação e funcionamento das unidades de 
internamento e de ambulatório. E sanar limitação em termos de instalações do edificado 
existente, evidenciadas pela atual situação epidémica COVID-19, especificamente em 
termos de instalações do edificado existente, como a inexistência de balneários com 
dimensões e condições para cumprir distanciamentos ou separação de equipas, a 
inexistência de quartos em número suficiente para dar resposta a medidas alargadas de 
prevenção de contágio, a inexistência de compartimentos com as condições necessárias 
para dar resposta adequada em caso de contágio. 
 
 
 
 
 
                                       Alter do Chão, 30 de Outubro de 2020 


