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I lntrodução

os dois últimos anos ficaram marcados pela pandemia coVlD19. Foi uma
luta desigual, que fustigou as IPSS's.

No entanto, fica comprovado que as lpss's são indispensáveis no apoio a
quem mais precisa, no apoio a utentes e familiares e que acima de tudo são lnstituições essenciais na
prestação de cuidados de saúde.

Tentamos elaborar um Plano de Ação que vá ao encontro da satisfação das necessidades
básicas e de realização pessoal e social dos nossos Utentes, tendo sempre em conta os recursos
disponíveis para o efeito. Hoje mais do que nunca, a execução de um orçamento cada vez mais limitado,
passa em grande parte pelo esforço e dedicação de todos os que trabalham nesta lnstituição, pelo que
antecipadamente agradecemos o empenho que encontraremos em muitos, nomeadamente
colaboradores e parceiros da lnstituição.

Verificou-se a necessidade de adaptação dos Estatutos da Fundação Manuel Francisco Clérigo

aos dispostos:

e Lei n.o 2412012, de 9 de julho - Lei Quadro das Fundações - alterada pelas Leis 150/201b, de
10 de setembro, 3612021, de 14 de junho e 6712021, de 25de agosto.

o Decreto-Lei n.o 172-A12014, de í4 de Novembro, que alterou o Estatuto das lnstituições
Particulares de Solidariedade Social,

Alteração Estatutária, já aulorizada pela Secretaria - Geral da Presidência de Conselho de
Ministros e registada pela Direção Geral da Segurança Social aguardando-se, de momento, o registo na
Conservatória do Registo Comercial.

Embora os membros do Conselho de Administração se encontrem em cessação de funções fica
aqui cumprida a nossa obrigação legal, indicando neste Plano de Ação e Orçamento o que nos parece
necessário e adequado desenvolver no próximo ano, sendo sempre possível corrigir, alterar ou atualizar
o presente documento pelos membros dos Orgãos Sociais vindouros.

Acreditamos ser pertinente a apresentação de candidaturas ao Programa de Recuperação e
Resiliência (PRR), PROCOOP e/ou a qualquer outro Programa, nas várias vertentes que se verifiquem
de interesse e constituam uma mais valia para a Fundação.

É fundamental definir os objetivos e metas a alcançar: saber para onde se quer ir e os resultados
a alcançar. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e enquadrados
temporalmente.

O sucesso de uma organização de economia social, depende da capacidade de se adaptar às
necessidades do seu mercado e de direcionar os seus recursos para satisfação dessas mesmas
necessidades.

As organizações, tal como as famílias, são grupos de pessoas que coordenam as suas atividades
em busca de um fim comum, o que é uma forma de planear.

Planeamento é, assim, definido como: a conceção de um futuro desejado e a forma de o alcançar
consiste no delineamento de um Plano de Ação.

A estratégia pode, pois, ser definida como o conjunto de objetivos, finalidades, metas, diretrizes
fundamentais e o plano para os atingir.

O Planeamento Estratégico mais não é, então, que o processo que conduz à decisão sobre os
objetivos da Fundação e a forma de os atingir.
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2 Apresentação lnstitucional

A Fundação Manuel Francisco Clérigo (FMFC), fundação e lnstituição Particular de
Solidariedade Social, desempenha o seu trabalho na área social, em resposta à população infantil, sénior
e comunidade em geral, com os serviços de Creche, Educação Pré-Escolar (EPE), Centro de Atividades
de Tempos Livres (CATL), Centro de Dia (CD), Centro de Convívio (CC), Serviço de Apoio Domiciliário
(SAD) e Estrutura Residencial Para ldosos (ERPI). Presta auxílio à comunidade através do empréstimo
de Ajudas Técnicas e atribuição de Bolsas de Estudo. A Fundação, mantêm ainda um protocolo de
cooperação com o Municipio de Alcobaça para:

. Fornecimento de Refeições aos alunos que frequentam o primeiro ciclo na Escla EB1
de São Martinho do Porto

r Transporte Escolar aos alunos da Freguesia (Serra dos Mangues e Vale do paraíso)
que frequentam tanto a Escola EB1 como aEB2,3/S de São Martinho do Porto.

O Fundador, Manuel Francisco Clérigo, ao regressar do Brasil, iniciou em Lisboa o seu negócio
imobiliário, comprando terrenos, construindo prédios, vendendo uns e arrendando outros, veio também
a adquirir parcelas de terrenos em São Martinho do Porto, sua terra natal, num dos quais foi construído
o Centro Social da lnstituição. Prosperou e reuniu um vasto e valioso património imobiliário.

Posteriormente, a este património imobiliário, vieram a agregar-se algumas parcelas de terrenos
e prédios, doados por beneméritos, utentes da resposta social ERpl, da Fundação.

LOCALTZAçÃO OO PATRTMONTO DESCRTçÃO

Lisboa 14 prédios

Sacavém
3 lojas, 2 garagens, 2 apartamentos com

garagem e 2 vivendas

São Martinho do Porto Sede, 2 vivendas e 3 terrenos

2.1 Localizaçãogeográfica

A FMFC situa-se na Freguesia deSão Martinho do porto.

Morada: Rua Manuel Francisco Clérigo S/N

2460-666 São Martinho do porto

Coordenadas GPS: 39'30'58.4"N g"0Z'4S.g"W

I2.2 Estrutura Organizacional 
Esl t-f

Com vista ao cumprimento dos seus objetivos a FMFC dispõe de uma org."ïï::t3""1 Ê
organização que é constituida pelos seus corpos sociais, conselho de Lf
Administração e Conselho Fiscal e, Quadros Técnicos e Administrativos qualificados e preparados para
darem resposta a todas as solicitações que as diferentes respostas sociais requerem, e que as diferentes
normas impõem, tais como as relacionadas com Segurança Alimentar e de Pessoas, Higiene e
Segurança no Trabalho e Segurança contra lncêndios.

N
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Figura 1 - Estrutura organizacional

2.3 Recursos Humanos

A FMFC encontra- se organizada em três níveis de gestão:

r Nível lnstitucional (Gestão do Topo), área onde são decididas as estratégias da lnstituição e,
de um modo geral, definidos os equilíbrios e procedimentos que asseguram a sobrevivência
e o sucesso de todo o sistema institucional e garantem a manutenção dos objetivos do
Fundador "... melhoria das condições de vida das pessoas /nal's necessitadas da freguesia
onde nasci."

o Nível de Gestão (Gestão lntermédia), processo de intervenção sobre as realidades
operacionais visando melhorá-las, segundo critérios de rendibilidade e de acordo com as
necessidades dos utentes;

. Nível Operacional, que diz respeito às restantes funções, onde se realizam formas de
combinação de recursos humanos e materiais/equipamentos, que a lnstituição utiliza para a
prestação dos serviços. Neste sistema, a autonomia das decisões permanece limitada aos
aspetos técnicos.

A lnstituição é composta por um total de 76 colaboradores.

A FMFC continua a apostar na formação dos seus colaboradores, apesar de se tornar impossível
cumprir o dispositivo legal que impõe à entidade patronal proporcionar 40 horas anuais de formação por
colaborador, pois, colocaria em causa a prestação e a qualidade dos serviços tendo em conta que
a lnstituição presta um serviço direcionado à população sénior e jovem

Até Setembro de 2021 foram ministradas aproximadamente 50 horas de formação, na sua
maioria "on-line", a situação epidemiológica que o país atravessa e a suspensão do exercício de vários
sectores de atividade, veio inviabilizar a realização de muitas ações de formação.
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2.4 Recursos materiais lnstalações e

Equipamentos

2.4.1 lnstalações

As instalações da FMFC são compostas por uma área totalde 18.120 m,. Os edifícios perfazem
uma área coberta de 3.600 m2, rodeados por espaços verdes ajardinados.

O edifício da lnstituição é constituído por dois setores:

Area da Infância:

Creche: Berçário, Fraldário, Copa,2 Salas de Actividades, Casas de Banho, ReÍeitório, Arrumos,
Gabinete de Educadoras e Espaço de Jogo e Recreio;

Educação Pré-Escolar: 3 Salas de Actividades, Casas de Banho, Refeitório, Arrumos, Gabinete
de Educadoras e Espaço de Jogo e Recreio;

CATL: Sala de Artes Plásticas, Sala de Leitura e TV, Sala de Estudo, Sala Polivalente, Casas de
Banho, Refeitório, Arrumos e Espaço de Jogo e Recreio.

Àrea Sénior:

Sala de Estar, Sala de Atividades, Biblioteca, Sala de Visitas, Refeitório, Casas de Banho,
Ginásio, Sala de Enfermagem, Gabinete Médico, Arrumos, Bar, Cabeleireiro e Espaço de Manutenção
Física;

Estrutura Residencial para ldosos: 22 Quartos, 3 Quartos para Cuidados lntensivos, Casas de
Banho, Balneário reservado aos Funcionários, Arrumos, Jardim lnterior.

Espaços Gomuns:

São comuns aos dois setores: Cozinha, Armazéns, Arrumos, Refeitório do Pessoal, Balneários
reservados aos Funcionários, Sala de Pessoal, Casas de Banho, Sala de Formação, Lavandaria,
Garagem, Capela, Casa Mortuária, Bosque, Jardins, Parques de Estacionamento para Colaboradores e
Visitas e Serviços Adminstrativos.

2.4.2 Equipamentos

A FMFC tem implementado um conjunto de Medidas de Autoproteção aprovadas pela Autoridade
Nacional de Proteção Civil (Processo no 458712003) garantindo o cumprimento da legislação em matéria
de Segurança Contra lncêndios em Edifícios. São realizados exercícios de simulação em cenário de
incêndio em parceria com os Bombeiros Voluntários de São Martinho do Porto, onde são envolvidos
colaboradores e utentes, embora nos últimos anos não tenho sido possivel a sua execução devido à
situação Pandémica vivida.

A FMFC possui também Espaços de Jogo e Recreio que se encontram ao abrigo de um planode
Manutenção e sujeito ainda a lnspeção Técnica anual respeitando desta forma alegislação vigente.

As refeições fornecidas pela lnstituição são confecionadas conforme os requisitos de Segurança
Alimentar (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point), sendo este serviço auditado
periodicamente.

I
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2.5 Recursosfinancelros

As fontes de financiamento da FMFC são as rendas
provenientes do Património lmobiliário, as Mensalidades dos utentes e as comparticipações da
Segurança Social.

Quanto a despesas a incidência maior centra-se nos custos com pessoal, trabalhos
especializados, combustiveis, eletricidade, conservação e reparação e compras.

2.6 Marcos Íeleuantes na FMFC nos últimos dois anos
2021 -Construção de Vala Técnica de abastecimento de água e eletricidade à Lavandaria e

ERPI

2021 -Substituição do piso dos quartos do ERPI

2021 -Conservação e reparação dos telhados da Fundação

2021- substituição das caldeiras na sala Técnica da lnfância e cozinha

2021 - Substituição do Piso de lmpacto e Toldos da lnfância

202í -Aquisição de Monitor de Sinais Vitais para área sénior

2021- Aquisição de Roupeiros/Armários para arrumação na Lavandaria

2021 -Restauro geral do 4o e 50 Esqo sito na Av. Mouzinho Albuquerq ue, 14

202'l - Restauro geral do 20 Esqo sito na Tv. Giestal, 43

202í -Restauro geral do 5o Esqo sito na Av. Mouzinho Albuquerque, 12

2021 -Restauro Geral do 3o Dto sito na Rua Cavaleiro de Oliveira, 30

2021- Substituição das Coluna Montante de água e Coluna de Gás dos prédios sitos na Av.
S.João de Desusl3 e 13C

2021 -Substituição das Coluna Montante de água sita na Rua Sebastião Saraiva de Lima, gZ

2020 - Substituição de cortinados, pelos estores em todas as salas da área da infância e
sénior

2020 - substituição dos computadores dos Gabinetes: Médico e partrimónio

2020 - Colocação de Prateleiras na Lavandaria para organização da roupa dos Utentes Sénior

2020 - Aquisição de um Triturador, Descascadora de Batalas e Estufa industrial (Cozinha)

2020 - Criação de uma sala de secagem de roupa junto à Lavandaria

2020 - Aquisição de tábua de passar a ferro e Gerador de vapor industrial

2020 - Reabilitação da cobertura do prédio sita na Av.Elias Garcia 172

2020 - Substituição das Prumadas de águas e gás do prédio sito na Av. Mouz. Albuquerque 16

2020 - Reabilitação da Fachada da Av Madrid, 25

2020 - Reabilitação do 2o Esqo do prédio sito na Travessa do Giestal, 43
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2.7 Seruiços Prestados

2.7.1 Respostas Sociais - População Adulta:

A FMFC oferece quatro respostas sociais no apoio à terceira idade.

2.7.1.1 sERVrçO DE ApOrO DOMTCTUÃR|O (SAD)

Destina-se a indivíduos e famílias quando, por motivo de doença,
deficiência ou outro impedimento, não possam assegurar temporária ou
permanentemente, a satisfação das suas necessidade básicas e/ou as
atividades de vida diária.

SERVIçOS PRESTADOS NOSAD

Fornecimento de Alimentação:

. Almoço;

. Reforçoalimentar(àsexta-feira);

. Refeição ao sábado.

Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal:

o Higiene Pessoal;
o ArrumaÇões e pequenas limpezas no domiciílio.

Serviços de Lavandaria e Rouparia;

Passeios e/ou Deslocações organizadas pela lnstituição;

Cedência de ajudas técnicas;

Acompanhamento do utente ao exterior, em deslocações necessárias;

Aquisição de bens e serviços;

Atividades de Socialização/Animação;

Orientação ou acompanhamento de pequenas modificações no domicílio que permitam mais
segurança e conforto ao utente.

2.7.1.2 CENTRO DE DrA (CD)

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 65 anos
autónomos ou semiautónomos que se mantêm no seu meio sócio familiar e
pessoas de idade inferior a 65 anos em condições excecionais, a considerar
caso a caso.

SERVIçOS PRESTADOS NO CD

Fornecimento de Alimentação:

o Almoço
. Lanche
. Jantar

Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal:
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Higiene Pessoal;
Serviço de Cabeleireiro;

Serviços de Lavandaria e Rouparia;

Cuidados de Saúde:

a Administração de medicação ao utente durante o período de permanência na
lnstituição;

Serviço de Transporte:

r Transporte - Circuito - Residência - lnstituição e vice-versa;
. Passeios e/ou Deslocações organizadas pela lnstituição;

Animação/Ocupação de acordo com o Plano de Atividades de Animação Sociocultural e
deDesenvolvimento Pessoal de Atividades;

Cedência de Ajudas Técnicas.

2.7.t.3 CENTRO DE CONVíV|O (CC)

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a ô5 anos autónomos
ou semiautónomos que se mantêm no seu meio sócio familiar.

SERVIÇOS PRESTADOS NO CC

Fornecimento de Alimentação:

. Lanche;

Serviço de Transporte:

o Transporte - Circuito - Residência - lnstituição e vice-versa;
. Passeios e/ou Deslocações organizadas pela lnstituição;

Animação/Ocupação de acordo com o Plano Atividades de Animação Sociocultural e
deDesenvolvim ento Pessoal.

Cedência de Ajudas Técnicas.

2.7.t.4 ESTRUTURA RESTDENCTAL 2ARA TDOSOS (ERpt)

Destina-se a pessoas de idade igual ou superior a 6b anos

cuja situação/problema não lhes permita permanecer na sua casa.

SERVICOS PRESTADOS NA ERPI

Alojamento;

Fornecimento de Alimentação:

. Pequeno-Almoço;
r Almoço;
. Lanche;
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Jantar;

Reforço alimentar ao deitar

Cuidados de Higiene e Conforto Pessoal

. Higiene Pessoal;

. Serviço de Cabeleireiro;

Serviços de Limpeza, Lavandaria e Rouparia.

Cuidados de Saúde:

o Assistência Médica e de Enfermagem;
. Acompanhamento a consultas médicas e exames até 50 Km;

Serviço de Transporte:

. Transporte a consultas médicas e exames até S0 Km;
o Passeios e/ou Deslocações organizados pela lnstituição;

Animação/Ocupação de acordo com o Plano de Atividades de Animação e de Desenvolvimento
Pessoal;

Cedência de ajudas técnicas;

Serviço Religioso Católico

Ánen sÉNtoR

UTENTES CAPACI DAD E/LOTAÇÂO

RESPOSTA
SOCIAL CAPACIDADE ACORDO S.S. MEDIA DE UTENTES A

FREQUENTAR (JAN. A SET)

ERPI 43 43 43

SAD 42 35 31

CD 40 14 4

cc 15 7 3

2.7.2 Respostas sociais - lnfância e Juventude: crianças e Jovens

2.7.2.1 CRECHE

Destina-se a crianças com idade compreendida entre os 4
meses e os 3 anos, durante o período diário.

SERVICOS PRESTADOS NA CRECHE

Fornecimento de Alimentação:

. Reforço alimentar a meio da manhã;

. Almoço;

. Lanche;

. Reforço alimentar ao final da tarde;

Cuidados de Higiene Pessoal;

a
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Vigilância e acompanhamento em momentos de:

. Alimentação;
o Higiene;
. Repouso;
r Saúde (pontuais);
. Atividades Lúdicas ou Pedagógicas

A resposta social Creche, realiza atividades educativas e atividades de apoio à Família de acordo
com o Plano Anual de Atividades.

2.7.2.2 EDUCAçÃO PRÉ-ESCOLAR

Destina-se acrianças com idade compreendida entre os 3 e os S anos,
durante o período diário.

SERVICOS PRESTADOS EM CATL

Fornecimento de Alimentação (Tempo Não Letivo):

Mod.11.01.v2 26-I0-20t5 Página 11 de 22

SERVICOS PRESTADOS NO PRÉ.ESCOLAR

A resposta social Educação Pré-Escolar assegura a prestação dos seguintes serviços

Fornecimento de Alimentação:

. Reforço alimentar a meio da manhã;
o Almoço;
. Lanche;
. Reforço alimentar ao final da tarde;

Cuidados de Higiene Pessoal;

Vigilância e acompanhamento em momentos de:

. Alimentação;

. Higiene;

. Repouso;

. Saúde (pontuais);
r Atividades Lúdicas ou Pedagógicas;

Serviço de Transporte:

r Transporte - Circuito - Fundação - Paragens (a definir no início de cada ano letivo) e
vice-versa;

r Passeios e/ou Deslocações organizados pela lnstituição;

A resposta social Educação Pré-Escolar, realiza atividades educativas e atívidades de apoio à
Família de acordo com o Plano Anual de Atividades.

2.7.2.3 CATL

Destina-se aCrianças com idade compreendida entre os 6 e os 12 anos

- em tempo não letivo durante o período diário em dias uteis;

- em tempo letivo antes e depois do horário escolar em dias uteis;

rÌï
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. Reforço alimentar a meio da manhã;
o Almoçoi
. Lanche;
. Reforço alimentar ao final da tarde;

Cuidados de Higiene Pessoal;

Vigilância e acompanhamento em momentos de:

o Alimentação;
o Higiene;
. Saúde (pontuais);
. Atividades Lúdicas ou Pedagógicas;

Serviço de Transporte:

r Transporte - Circuito - Fundação - Paragens (a definir no início de cada ano letivo) e
vice-versa;

. Transporte de e paÊ a Escola 1o Ciclo do Ensino Básico

. Passeios e/ou Deslocações organizados pela lnstituição;

A resposta social CATL, realiza atividades educativas de acordo com o Plano Anual de
Atividades.

AREA DA INFÂNCIA

UTENTES CAPAC I 
pAp E/LOTAçÂO

RESPOSTA
socrAL CAPACIDADE ACORDO t.S.S.

MÉDIA DE UTENTESA
FREQUENTAR(JAN. A

sET)

Creche 35 35 35

Berçário 10 10 10

Sala 1 Ano 10 10 10

Sala 2 Anos 15 15 15

Pré-escolar 75 57 55

Sala 3 Anos 25 19 21

Sala 4 Anos 25 19 14

Sala 5 Anos 25 19 20

CATL 80 40
Tempo Letivo 25

Tempo Não Letivo 23

A frequência de utentes na Resposta SocialEducação Pré-escolar é inferior aos Acordos
estabelecidos pela Segurança Social.
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OUTRAS ATIVIDADES PROMOVIDAS NA AREA DA INFÂNCIA

Atividade de Enriquecimento Gurricular:

Expressão Musical - As crianças de creche das salas de í e 2 Anos e as crianças
do Pré-escolar têm a atividade Expressão Musical integrada nos projetos
pedagógicos/curriculares de sala e orientada por uma Professora da Academia de
Música de Alcobaça.

s

E

6
-

ffi

EducaçãoMotora - As crianças do Pré-escolar têm a atividade Educação Físico
Motora integrada nos projetos curriculares de sala e orientada por um Professor de
Educação Física.

Atividade Extra Curricular:

Gomparticipado pelos Encarregados de Educação:

Natação - As crianças das Salas de 4 e 5 Anos do Pré-escolar têm a atividade
Natação orientada por Professores Habilitados. A atividade decorre fora da
lnstituição, na Piscina do Centro Escolar da Nazaré.

lnglês - As crianças das Salas de 4 e 5 Anos do Pré-escolar têm a atividade lnglês
orientada pela Academia de Música de Alcobaça.

2.7.3 Seruiços de Ação Social - Família e Comunidade

Bolsas de Estudo
A FMFC apoia estudantes universitários através da atribuição de bolsas

Fornecimento de Refeições aos alunos do 1o Giclo
Existe um protocolo com o Município de Alcobaça para o fornecimento de almoços às crianças
da Escola Básica de São Martinho do Porto.São fornecidas cerca de g1 refeições diárias
emperíodo escolar.

È
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2.8 Parcerias

A FMFC tem várias Parcerias, que beneficiam utentes e
colaboradores, com as seguintes entidades:

- lnstituto Medico Saúde XXI

- Visão Pioneira (ÓpticasMilenium)

- Children's World

- Clínica Dentária Baía

- Farmácia Ascenso (Nazaré)

- Sorri+

- Multiopticas de São Martinho do Porto

- NOBIS - Mediação de Seguros, Lda

- ALCANCE - Apoio ao Desenvolvimento e Reabilitação pediátrica

e*rrAo$
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3 Análise Estratégica ,,a",J4 ,r,í:_.\

estraféqia '\) I
Dentro das entidades da Economia social, a estratégia foca-se, pois, na ; i - 

, ]:!i'criação de valor social para os seus utentes. só há criação de valor social, se à

oferta de serviços corresponder uma efetiva procura. Neste âmbito, é, com efeito, premente estarmos

conscientes da importância de pensar estrategicamente a nossa organização. Pensar estrategicamente

mais não é, assim, do que definir objetivos, avaliar desempenhos e publicitar resultados. Para tal, é
importante que, em articulação plena, se conheça cabalmente a organização (interna e externamente),

que se defina e dê a conhecer a Missão e a Visão da mesma, que se pensem e concretizem objetivos,

implementados através de estratégias acertadas, para que, no final, após a sua análise, possamos ter a

certeza de que fizemos o que era importante e necessário tendo em conta as necessidades das partes

interessadas. Enfim, trata-se, em boa verdade, de um ciclo de aprendizagem contínua.

3.í Análise SWOT

A análise SWOT é uma ferramenta de gestão muito utilizada para o

diagnóstico estratégico do ambiente interno e externo. o termo swor é

composto pelas iniciais das seguintes palavras em língua lnglesa: strenghts

(Pontos Fortes), Weaknesses (Pontos Fracos), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças).

É através da análise SWOT que se determinam estratégias de intervenção conjugando os 4
critérios abordados.

A FMFC elaborou a sua análise SWOT, mas por motivos de confidencialidade organizacional a

mesma não será parte integrante deste documento, mas como anexo físico na posse do Conselho de
Administração.

4 Formulação da Estratégia

4.1 Missão, Visãon Valores
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. Solidariedade

. Humanitude e Educação

. Cooperação e Trabalho de Equipa

. Equidade

. Responsabilidade

. Empenho

. Profissionalismo e Rigor

. Honestidade

Pretendemos ser reconhecidos como uma IPSS pioneira e de referência na
implementação de soluções práticas e de qualidade, que se traduzam numa
lnstituição com condições e ambiente excelente, tanto para utentes como
colaboradores.

Prestar serviços personalizados de excelência e de qualidade aos utentes
de forma a responder às suas necessidades.
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4.2 Política da Qualidade

A Fundação Manuel Francisco Clérigo, enquanto lnstituição

Particular de Solidariedade Social, compromete-se em promover o

desenvolvimento da lnstituição através da formação dos seus colaboradores com vista a assegurar uma

boa qualidade na prestação de serviços aos utentes, promovendo a satisfação das partes interessadas.

A Fundação Manuel Francisco Clérigo assume ainda, o compromisso de cumprir com os

requisitos legais e normativos aplicáveis, bem como de melhorar continuamente a eficácia do seu

Sistema de Gestão da Qualidade.

4,3 Mapa Estratégico - Aplicação da metodologia

Balanced Scorecard (BSC)

Os objetivos estratégicos de uma organização são atingidos

quando a gestão de topo é capaz de difundir uma visão comum e induzir

ações relevantes para se atingir o sucesso organizacional. O BSC integra as ações estratégicas,

operacionais e organizacionais, estabelecendo um processo estruturado para a criação de medidas

adequadas e objetivos em todos os níveis, possibilitando a integração entre os grupos de ações e
garantindo o alinhamento de toda a organização. O BSC age nesse grupo de ações criando a interação
e permitindo o controlo para um melhor entendimento e processamento das informações mais relevantes.

O BSC veio inovar a gestão quando juntou indicadores de desempenho futuro, focados

estrategicamente nas 4 perspetivas: Utentes e Partes lnteressadas; Processos; Aprendizagem e

Crescimento; Financeira. A definição e integração dos objetivos e das iniciativas dessas quatro
perspetivas constituem os pilares do sistema BSC, que devem ser ligados ao pensamento estratégico
da organização.

De seguida é apresentado o Mapa Estratégico e Plano de Ação para o ano 2022, os quais irão

constituir a base de trabalho para a integração com os objetivos da eualidade.
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Mapa Estratégico

q

Ét
l,^ô

3Ëfi
nÍË
LT]JJ2t
lrJ I
Ff

0E5 - Garantir a satisfação

dos cl i e ntes, col aboradores

e parceiros

0E6 - Promovera imagem

institucional

oo
t^
IJJ

I
o
É,
0.

0E4 - Melhorar a qualidade dos

serviços

lrl

so
uE

iÍ
õü
?t^vi
Ëu

082 - Promovera formação

profissional e motivação dos

colaboradores

0E3 - Garantir a

operacionalidade das

i nfraestrutu ras

o
v
UJ
(J
z
z
l'L

Mod.11.01.v2 26-10-2015 Página 16 de 22 Elaborado em: 16-1 I -2O21



ffiih"nry

5 Plano de Ação PTANO
os açÃo

A FMFC consciente de que só é possível alcançar a satisfação dos

Utentes e restantes partes interessadas se existir uma perfeita interligação de objetivos, assumindo como

pilar base da sua atividade a garantia da sustentabilidade, que sendo geridos de forma individual,

resultam na gestão global da organização.

Para alcançar esses objetivos é necessário elaborar um planeamento, antecipando as ações que

se irão realizar num momento posterior. Para tal, é essencial uma análise precisa sobre os meios e
recursos que serão fundamentais em todas as suas etapas afim de alcançar o resultado desejado.

A análise e a decisão sobre os meios e recursos necessários para a execução das ações futuras é de

extrema importância. Esse é o passo em que se analisam profundamente e sistematicamente todos os

recursos que se dispõe e todos que poderão ser disponibilizados ou adquiridos, sejam eles humanos ou

materiais.

Somente tendo a clareza e a exatidão do que se quer atingir e de quais os objetivos a alcançar

é que se consegue decidir sobre os recursos e meios que serão necessários.

O Conselho de Administração deverá estar atento a possiveis candidaturas a projetos onde a

cooperação entre o Estado e as lnstituições Particulares de Solidariedade Social, os quais assumem

uma importância central e vital ao nível do desenvolvimento de serviços, respostas e equipamentos

sociais para a proteção social dos Utentes, bem como, a Acordos/Parceriasque reunão a atuação de

Fundos Europeus Estruturais e de lnvestimento, no qual se definem os princípios de programação que

consagram a política de desenvolvimento económico, social e territorial.

Algumas medidas adotadas:

Racionalização dos Recursos Humanos - A Fundação mantém com o lnstituto de Emprego

e Formação Profissional uma relação de proximidade e procura sempre este Organismo de

forma a potenciar ocupação a pessoas que se encontram em situação de desemprego.

Desmaterialização documentalque para além dos benefícios de segurança, a privacidade e

a atualidade da informação, também irá permitir uma redução no consumo de papel e de

impressão.

O Plano de Ação visa desdobrar cada objetivo estratégico em ações/projetos a desenvolver para

atingir os mesmos e, por conseguinte, a eficácia da estratégia.

Para estes objetivos estratégicos são definidos indicadores, metas e responsáveis por forma a facilitar a

sua monitorização e acompanhamento, perfeitamente integrados numa Gestão por Objetivos.

I
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Utilização do "PADLE" como suporte digital online DP+CS 60,00 €

Atribuição de bolsas de estudo DT 12 960.00 €
OE6 - Promovera imagem

institucional

Aproxlmar a

comunidade da

instituição Apoio a coletividades/ grupos sediados na freguesia csA 1 500,00 €
Manter o uso da comunicação com clientes por via eletrónica logísticos
Aquisição de Material Didático 2 000,00 €
Substituição do piso dos refeitórios e Corredor da lnfância Sujeito a OÍçamento
Substituição dos Telhados de fibrocimento da lnfância Sujeito a Orçamento
lvlanutenção do serviço de Atividade e Enriquecìmento Curricular
(Expressão l\4usical e Educacão Fisicomotora)

Manutenção do serviço de Atividades extra-curriculares ( Natação €

lnglês)

3 000,00 €

Oferta de prendas de Natal aos Utentes da lnfáncia 1 100,00 €
Substituição do Piso da Creche Sujeito a Orcamento
Substituição do Mobiliário do Reíeitório da lnfância

DT/DPl CSA/ Adm. Contab.

Suieito a Orcamento
Aquisição de Ajudas Técnicas 2 000,00 €
Manutenção do serviço de Cabeleireiro 2 400,00 €

Aquisição de Equipamento lnformátivo (PRR) ERPI 1 500,00 €

Ampliação do Refeitóriuo Sénior Sujeito a Orçamento
Substituição do Mobiliário dos quartos ERPI Sujeito a Orçamento
Pinturâ lnterior dos Quartos ERPI (l\4anutenção lnterna) 2 000,00 €

Remodelação dos gabinetes : médico, enfermagem e fisioterapia Sujeito a Orçamento

Construção de uma sala para Centro de Dia e respetivo refeitório Sujeito a Orçamento

Reestruturação da Sala de Atividades e Biblioteca Suieito a 0rcamento

Manter níveis

elevados de

satlsfação dos

clientes

Oferta de prendas de Natal aos Utentes Sénior

DT/DP/ CSA/ Adm. Contab.

750,00 €

Construção de Balneário para Colaboradores da Cozinha e Limpeza CSA / Adm. Contab. Sujeito a Orçamento
Manter níveis

elevados de

satisÍação dos

colaboradores
Píoposcionar Jantar e Cabazes de Natal aos colaboradores CSA / Consultora Jurídica 4 000,00 €

OE5 - Garantir a satisfação

dos cllentes e outras partes

interessadas

Manter níveis

elevados de

satisfação dos

parceiros

Manutenção dos inqueritos de avaliação de desempenho das
parcerias. DT logísticos

Manutenção do serviço de lVedicina e Enfermagem CSA / Adm. Contab. 31 200,00 €
Cumprir os

requisitos

normatívos, legais e

dos clientes

lvlanutenção do serviço de Recolha de resíduos (fraldas e objetos
cortantes)

CSA / Adm. Contab. 2 400,00 €

Fomentar relações

de parcerla com

fornecedores

lúanter a metodologiâ de seleção e avaliação de fornecedores
(critérios de seleção, divulgação e periodicidade de avaliação).

cSA / Adm. contab. logísticos

Manutenção do serviço de Consultoria em Segurança Alimentar csA 1 100,00 €

Aquisição de Viatura Eletrica sAD (pRR) DT/CSA/Adm. Contab. 16 600,00 €

Manutenção do serviço de Controlo de pragas CSA / Adm. Contab. 3 270,72 €

OE4 - Melhorar a qualldade

dos seruiços

Garantir a Segurança

Alimentar

Manutenção do serviço de Recolha e tratamento de resíduos (oleos) CSA / Adm. Contab. 1 100,00 €

Ìúanutenção do Património Lisboa
CSA / Administrativa

Património
88 350,00 €

Aquisição de forno convetor p/cozinha CSA / Adm. Contab. 6 000,00 €

Aquisição e melhoramento do parque informático CSA / Adm. Contab. I s00,00 €
Restauro/Substituição do Pavimento da Cozinha CSA / Adm. Contab. Sujeìto a Orçamento
Substituição dos telhados de fibrocimento CSA / Adm. Contab. Sujeito a Orçamento

Reduzir o risco de

avarias

Continuação das pinturâs exterior do edificio csA / Adm. contab. 20 000,00 €

OE3 - Garentir a

operacionalidade das

inÍraestruturas
Assegurar e limpeza

das instalaçóes e o

bom funcionamento

do serviço de

Lavandaria

Manutenção dos Procedimentos implementados CSA / Adm. Contab. logísticos

competências dos

Desenvolver

Manutenção do Plano de Formação 2022 CSA / consultora Jurídica 3 000,00 €OE2 - Promovera Íormação
profissional dos

colaboradores
Promover a

Segurança e Saúde

no Trabalho

Manutenção do serviço de saúde e segurança no trabalho CSA / Consultora Jurídica 3 s00,00 €

Promover a

ocupação das vagas

nas diferentes
respostas sociais

lvlanutenção do website csA logísticos

Atualização das comparticipações familiares - infância DT/ DP 6 000,00 €
Atuâlização das comparticipações familiares - sénior DT 18 000,00 €
Novos arrendamentos prevìstos (propriedades de investimento) cSA/ Adm.Património 16 400,00 €

OE1 - Garantir a

Sustentabilldade de

Organização
Garantir resultados

financeiros viáveis

Atualização das rendas de propriedades de investimento CSA/ Adm.Património 15 000,00 €

2022 ObietivoEstratégico
Obietivo

Operacional
Ações/ Projetos Responsável Recu rsos
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6 Recursos Financeiros e Patrimoniais

ì
Resultante da conta de Exploração Previsional e orçamento de lnvestimento

e Desinvestimento é apresentado o seguinte:

Proveitos

Cusfos

Resultado antes de juros, impostos, amortizações e depreclãções
(EBtTDA)

Depreciações
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gasfos similares suportados

Resultado Liquido do Exercício

Eventuais rendimentos e gastos que possam vir a ocorrer perante o COVID-19 em 2022 que são
desconhecidos, não foram tidos em conta os seus efeitos no orçamento.

O Resultado Líquido do Exercício apresentado é negativo em340.525, }€,re'flexo da depreciações
referentes à reavaliação do Património efetuada em 2010.

O EBITDA é positivo em 66.150,86€,inferior ao previsto no ano transato,devidoao acréscimo dos custos
com o peso da Estrutura nomeadamente: Combustiveis, Água, Conservação e Reparação, eletricidade
(por motivos de aumento do custo de mercado) e Custos com o Pessoal (previsto aumento geral de
40,00€ por funcionário, passando o SMN a 705,00€).

7 Anexos

. Balanço

. Demonstração de Resultados previsionais por Resposta Social

. Demonstração de Resultados Previsional

. Análise SWOT (documento confidencial)

nta nn4_0!.9 oata:Lf,llJJ_4_Ll Ata ne Data:J_J_

Aprovação CA: Conhecimento CF:

2.311.08í,35 €

-2.244.930,49 €

66.150,86 €

- 406.679,47 €
58,75 €
55,55 €

- 340.525,40 €

Conta de Exploração Previsíonal para2021

Mod. 11.01.v2 26-fO-2Or5
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sET/2021 PREVTSÃO 2022

Ativo não Corrente

Ativos Fixos Tangiveis

ATIVO

13 317 794,80 €

13 307 722,27 €

13 016 015,33 €

13 005 942,80 €

Ativos lntangiveis 1 308,16 € 1 308,16 €

Investimentos Financeiros 8 764,37 € 8 764,37 €

Ativo Corrente

lnventário

462 863,50 €

36 230,33 €

424114,37 €

36 230,33 €

Estado e Outros Entes Publicos 4 567,80 € 4 567,80 €

Outras Conrtas a Receber 78 923,04 € 78 923,04 €

Diferimentos-Gastos a Reconhecer 7 577,39 € 7 577,39 €

Clientes e Utentes 37 016,96 € 37 016,96 €
Caixa e Depositos 298 547,98 € 259 798,85 €

TOTAL DO ATIVO 13 780 658,30 € 13 440 129,70 €,

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos Patrimoniais

Fundo Social 221759,57 € 221759,57 €
Reservas

Resultados T ransitados 2 527 812.86 € 2 377 755,13 €
Excedentes de Revalorização 10 138 8'1 1 ,60 € '10 138 81 1,60 €
Outras Variações de Capital 735 021.94 € 735 021,94 €
Resultado Liquido 150 057,74 € 340 525,40 €

TOTAL DO FUNDO DE CAPITAL 13 473 348,24 € 13 132 822,84 €

Passivo não Corrente

Financiamentos Obtidos

PASSIVO

€ €

Fornecedores lnvestimentos

Outras Contas a Pagar MLP

Passivo Gorrente

Fornecedores C/C

307 310,06 €

31 883,24 €

307 306,86 €

31 880,04 €
Estado e Entes Publicos 33 694,86 € 33 694,86 €

Outras Contas a Pagar MLP 241 731.96 € 241 731,96 €
Outros Passivos Financeiros

TOTAL PÁSS'YO 307 310,06 € 307 306,86 €

TOTAL DOS FUNDOS PATRIMONIAIS E
PASSIVO

í3 780 658,30 € 13 440 129,70 €

BALANçO
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VALOR

D l

Proveitos 2 311 081,35 €
Prestação de Serviços 558 767,52 €
Trabalhos pp Empresa 64 99í,52 €
Subsídios Exploração - ISS 620 606,64 €
SubsÍdios Exploração - Outros -€
Rendimentos e Ganhos - Rendas 1 059 842,99 €
Outros Rendimentos e Ganhos 6 872,68 €
Juros e Rendimentos Similares -€
TOTAL DE RENDIMENTOS DE 2 3íí 08í.35 €
Custo das Mercadorias Vendidas e Consum idas 244236.44€
Fornecimentos e Servi ços Externos 5í0 069.63 €
Subcontratos -€

rabal hos Especial izados 50 759,75 €
da 135,14 €

Vigilância e Segurança -€
onorários (Rec. Verde) 38 567,39 €

Comissões 45 767,28 €
onservação e Reparação 136 866,37 €

Serviços Bancários 714,77 €
Ferramentas + Materiais Desgaste Rápido 6 814,01 €
Outros materiais 10 457,99 €
Livros e Documentação Técnica -€
Material de Escritório 6182,71 €
Artigos para Oferta 11 117,33€
Eletricidade 46 105,82 €

ustivel (Gás + Gasoleo) 53 374,53 €
a 22 245,54 €

Outros Fluidos €
Deslocações e Estadas 3 390,77 €
Transportes Pessoal €
Transporte Mercadorias €
Rendas e Alugueres 12 799,89 €
Comunicação 6 588,29 €
Seguros 42 796,75 €
Royalties -€
Contencioso e Notariado 3 410,12€
Despesas de Representação -€
Limpeza Higiene e Conforto 5 201,71 €
Outros Fornecimentos e Serviços 6 773,47 €
Gastos com o Pessoal 1 465 564,42 C
Remunerações Certas 1 003 597,30 €
Remunerações Ad icionais 169 397,87 €
Formação 3 000,00 €
Encargos Sociais 243 695,75 €
Seguro Ac. Trabalho 16 400,00 €
Gastos Ação Social 4 000,00 €
Outros Gastos (EPl, HST, CPAlj...) 25 473,50 €
Outros Custos e Perdas 25 060,00 €

DE GASTOS DE EXPLO Ão 2244 930,49 €

EBITDA 66 150,86 €

Gastos/Reversões de De preciação e Amort. 406 679,47 €
Resultados Finance iros 3,20 €

RESULTADO EXP 340 525,40 €
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FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLERIGO
Rua Manuel Francisco Clérigo

2460-666 São Martinho do Porto C.A.E.: 85100 N.I.F.: 500885729

ATAS Folha

ATA N." 1104

Aos 26 dias do mês de novembro de 2021, pelas 14h30 horas reuniu na sua sede, o Conselho de
Administração da Fundação Manuel Francisco Clérigo em São Martiúo do Porto, com a presença dos
seguintes administradores: MANUEL FERNANDo BAETA Do VALLE DovuNcuBS, TRrsrÃo oe CuNHe oe
Su.vptRe MoNrpNpcRo CARVALHATs E Joequrv Aucusro DA CoNCETçÃo Clenrco.........

ORDEM DE TRABALHOS

PoNTo UNICO - PLANO DE AÇÃo E ORÇAMENTO PARA o ANo DE 2022 - Discussão e
deliberação...
Apresentados os documentos em epígrafe e depois de analisados, prevê-se um Resultado Operacional
(EBITA) positivo de €66 150,87 antes de anortizações e um Resultado Líquido de €340 525,40 negativos.
Foi lido o Parecer do Revisor Oficial de Contas, que é favorável. Após deliberação foi o mesmo aprovado
com dois votos a favor e o voto contra do Vogal Joaquim Clérigo.
DECLARAÇÃO OE VOTO: O Vogal, Joaquim Clérigo, apresentou uma declaração de voto que se
transueve "Joaquim Augusto da Conceição Clérigo, Administrador do Conselho de Administração da
Fundação Manuel Francisco Clérigo, designado por sentença transitada em julgado, vota contra as
deliberações tomadas na reunião do Conselho de Administração de 261111202l pelos seguintes
motivos

h

legitimidade dos seus membros, paÍa o efeito;.
2- Suscitam-se fundadas dúvidas, ao signatiírio, sobre a legalidade da tomada de posse do actual Conselho
de Administração face aos Estatutos vigentes.
Neste contexto, considerando que:
a) os assuntos da Ordem de Trabalhos, sujeitos a deliberação, extrav
a (i)legalidade na constituição deste Conselho de Administração;... ..
b) as deliberações tomadas na presente reunião podem ser passíveis

asam os meros actos de gestão, sobre

mencionadoSl,....
de impugnação, pelos motivos supra

Voto contra o ponto único da presente agenda, requerendo a transcrição integral da presente declaração de
voto na respetiva ata N.o 1 104
25 de Novembro de202I .....
Administrador da Fundação Manuel Francisco Clérigo, por sentença judicial (transitada em julgado) "
Joaquim Augusto da Conceição Clérigo... ..
Assinatura....
Nota:...

1- O actual Conselho de Administração foi empossado no dia 18-03-20
qual desconhece a forma como foram designados e distribuídos os

Reforço o meu pedido em, entregarem-me atempadamente toda a
trabalhos, que tal situação não está a acontecer

17 sem a presença do signatário, o
cargos desta Administração e a

documentação referente à ordem de

ESCLARECIMENTO DE PRESIDENTE E TESOUREIRO: Perante a Declaração de Voto, apresentada
pelo Vogal, na reunião de Conselho de Administração de 26 de novembro de 2020, cumpre-nos esclarecer
o seguinte:.
A Junta de Freguesia de São Martinho do Porto em duas ações judiciais movidas contra a Fundação
Manuel Francisco Clérigo, solicitava que "o Conselho de Administração em exercício terminasse as suas
funções, sendo constituída nova Gerência"
Tendo a Fundação Manuel Francisco Clérigo sido absolvida, resulta desse facto não haver lugar à
constituição de nova Gerência, mas sim à integração no atual Conselho de Administração em exercícú, do
membro designado pela Junta de Freguesia bem como do membro designado pela Câmara Municipal de
Alcobaça, que não foi integrado em tempo oportuno, já que se aguardava a decisão da açãojudiciai, cujo
objeto de litigio tinha a ver com a substituição ou não de membros demissionários, não prevista nos
Estatutosrì

!) lllFll- - PoRTo PROCESSADO POR COMPUTADOR



(4
FUNDAÇÃO MANUEL FRANCISCO CLÉRIGO

Rua Manuel Francisco Clérigo
2460-666 São Martiúo do Porto C.A.E.: 85100 N.I.F.: 500885729

rì

ATAS Folha 59

A formalização da integração, e não tomada de posse, dos referidos membros, bem como a atribuição
dos respetivos cargos, por votação, situação perfeitamente legal, foi efetuada em reunião de Conselho de
Administração convocadaparu o efeito, no dia 18 de março de 2017, como consta da Ata respetiva.

Quanto ao pedido para que a documentação relativa à Ordem de Trabaìhos das reuniões do
Conselho de Administração, seja entregue atempadamente esclarece-se que toda a documentação
relacionada com a Ordem de Trabalhos, é sempre disponibilizada com a antecedência de uma semana em
relação à data da reunião. No entanto, acontece que por vezes, surgem assuntos apresentados pelos
serviços, na semana que antecede a reunião, que dada a sua urgência, não podem deixar de ser
apresentados na reunião para conhecimento e decisão. Este Esclarecimento deverá ser
transcrito naatado Conselho de Administração de26 de novembrc de202l, Ata no 1104
Não havendo mais assuntos atatar deu-se por terminada a reunião àsJlffi.\5.1# e.
Depois de lida
Administração.

em voz aIÍa, vai a presente acta ser assinada pelos membros presentes do

O Presidente

O Tesoureiro Á<-

OV o
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PARECER DO REVISOR OFICIAT DE CONTAS SOBRE INSTRUMENTOS DE
GESTAO PREVISIONAL

INTRODUçÃO

1- A pedido do Conselho de Administração, apresentamos o nosso parecer sobre os
instrumentos de gestão previsional para o exercício de ZO22 da Fundação Manuel
Francisco Clérigo, consistindo no Plano de Atividades e Orçamento pjra 2O22, os
quais apresentam os seguintes valores estimados: rendimentoi totals de 2.311.14b €,gastos totais de 2.651.665 €, e um resultado líquido negativo de 34O.525 €, de
salientar que o EBITDA é positivo em 66.151€.

RESPONSABILTDADES

2 É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação
da informação previsional, a qual inclui a identificação e divulgaçao dos pressupostos
maís significativos que lhe serviram de base.

3 A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos
pressupostos e estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsionãl acima
referidos, competindo-nos emitir um relatório profissional ã independente baseado
no nosso trabalho.

ÂMgrro

4 o trabalho a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderadaquanto a se a- informação previsional contida nos instrumãnbs de gestão
anteriormente referida está isenta de distorções materialmente relevantes. o nosso
trabalho foi efetuado com base nas Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e
demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais-de
Contas, planeado de acordo com aquele objetivo, e consistiu:

- Principalrnente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever:

a) a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional;

b) a adequação das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as
circunstâncias e a consistência da sua aplicação;

c) a apresentação da informação previsional;

I
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- na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o
objetivo de obter com segurança moderada sobre os pressupostos, critérios e
coerência.

Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão
do presente relatório sobre os instrumentos de gestão previsional.

PARECER

B-

Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que supona os pressupostos da
informação financeira previsional dos documentos acima referidos, nada chegou ao
nosso conhecimento que nos leve a concluir que tais pressupostos não proporãonem
uma base aceitável para aquela informação e que tal informação não tenha sido
preparada e apresentada de forma consistente com as poiíticas e princípios
contabilísticos normalmente adotados pela Fundação Manuel Èrancisco Cíérigo.

Devemos, contudo, advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não
ocorrem de forma esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes
dos previstos e as variações poderão ser materialmente relevantes.

Alertámos a manutenção dos resultados negativos registados nos últimos anos, no
entanto sempre acompanhados pelo EBITDA positivo.

Coimbra, 12 denovembro de202l

7
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