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Programa de Ação para o ano de 2019

Exmos. Senhores Delegados,
De acordo com o disposto nos estatutos da Liga das Associações de Socorro Mútuo do Porto, a sua Direção
vem apresentar às Excelentíssimas Associadas o Programa de Ação e Orçamento para o ano de 2019, bem
como o Parecer do Conselho Fiscal.

Nota Introdutória
O ano de 2018 foi de grandes desafios para a nossa Instituição: a conclusão das obras da nova sede e a
mudança definitiva dos serviços (administrativos, clínicos, de enfermagem e fisioterapia) para o novo
edifício. Em consequência, houve que proceder à adaptação destes mesmos serviços à nova estrutura.
O ano ficou assim marcado por, finalmente, ter sido possível concentrar todos os nossos serviços no novo
edifício, na Rua do Bonjardim n.º 260. Este equipamento social único deve constituir motivo de orgulho
de todos os mutualistas.
Infelizmente, ainda não foi possível transferir a nossa farmácia para o novo edifício, apesar de, em termos
de obra, o mesmo já se encontrar concluído. Tal deve-se, unicamente, ao facto de o espaço destinado a
esse fim ainda não ter sido vistoriado e, consequentemente, autorizado o seu funcionamento. No entanto,
tudo está a ser feito para que essa transferência ocorra no mais curto espaço de tempo, presumivelmente
ainda até final do corrente ano.
As linhas de ação para o ano de 2019, no seguimento do definido em 2018, assentam em três grandes
pilares:
- Conclusão da reestruturação da Liga, com vista a solidificar o seu equilíbrio económico-financeiro,
assente no controlo das despesas de estrutura e funcionamento e na otimização e racionalização dos
nossos recursos;
- Dinamização, quer do número, quer do leque de serviços oferecidos pela Liga. Este objetivo será
cumprido através i) da contratação de novos médicos – para reforço da oferta de cuidados de saúde nas
especialidades já existentes e abertura de novas – e ii) da divulgação dos serviços prestados, tanto na
cidade como na região do Grande Porto. Passará ainda pelo incremento de parcerias com entidades
públicas e da economia social. Será assim possível conseguirmos, igualmente, satisfazer a procura dos
nossos serviços, que tem sido crescente ao longo de 2018;
- Investimento moderado na aquisição ou substituição de alguns equipamentos de apoio aos consultórios,
que se encontram obsoletos.
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Importa, no entanto, ter os “pés bem assentes no chão”, na medida em que, apesar de ter existido uma
evolução muito favorável nos diversos serviços da Liga, ao longo do ano de 2018 - e de já ter sido possível
alcançar resultados positivos, mesmo que reduzidos, no 3º trimestre - ainda não se alcançou equilíbrio
em todas as áreas de atuação da Liga. Existe ainda um longo e difícil caminho a percorrer, com a inevitável
e imprescindível colaboração de todas as Associadas.
Cumpre-nos assim apresentar um Plano de Ação e Orçamento para 2019 prudente e realista, que se
consubstancia nas atividades a prosseguir, por forma a alcançar e solidificar em definitivo o equilíbrio
económico-financeiro da nossa Instituição.
Numa breve análise por áreas de atividade, realçamos:
1. Farmácia
Acreditamos que a transferência da nossa farmácia para o novo edifício irá potenciar a fidelização dos
nossos utentes, contribuindo para a manutenção do volume de negócios, apesar da introdução
contínua, no mercado, de genéricos a preços inferiores.
A atividade da farmácia é um dos pilares da nossa Instituição e, nesse sentido, temos como objetivo
continuar a potenciar ao máximo a sua atividade, sem nunca prejudicar a qualidade do serviço
prestado aos nossos utentes, através de:


Elevado controlo do stock, com particular foco nos custos de armazenamento, validade dos
produtos e frequência das entregas;



Continuar a potenciar a relação com os laboratórios e armazenistas, no sentido de obter ainda
melhores condições comerciais, no seguimento do que já foi alcançado em 2018, mas sem
colocar em causa a rapidez e qualidade das entregas e a variedade da oferta da nossa farmácia;



Promover o estudo da criação de uma “central de compras”, em conjunto com outras
farmácias da área mutualista, para obter ganhos de economia de escala;



Otimizar ao máximo o funcionamento do nosso robot, aproveitando a nova capacidade deste
equipamento, que foi aumentada em 5.000 unidades;



Criação de campanhas de divulgação de serviços ou de produtos que, em parceria com os
laboratórios ou outras entidades, possam potenciar a expansão da imagem da Liga;



Uma aposta forte na área da cosmética, contando para tal com equipas especializadas nessa
área, disponibilizadas por alguns dos fornecedores da Liga, em particular da farmácia.

Em 2019, continuaremos a proporcionar descontos e a apostar no atendimento personalizado aos nossos
utentes, para reforçar a sua fidelização e o crescimento sustentado da atividade da nossa farmácia.
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2. Clínica Médica
2.1 Fisioterapia
Esta é a área de atividade da Liga com maiores problemas estruturais, principalmente ao nível
da estrutura do seu quadro de pessoal. Apesar de todos os esforços de diálogo encetados pela
Direção - e de algumas medidas que se procuraram implementar no final do 3º trimestre de
2018 - foi tomada uma das decisões mais difíceis desta Direção: avançar com um processo de
reestruturação desse quadro, o que, inevitavelmente, passará pela dispensa de alguns
fisioterapeutas, com o objetivo de conseguir equilibrar os resultados desta área.
Assim, em 2019, o orçamento reflete essa mesma reestruturação, com a consequente
diminuição dos custos com pessoal. E, apesar de existir um aumento nos honorários, pela
contratação de prestadores de serviços - quando a procura o justificar - esta área de atividade
deverá, pela primeira vez e finalmente, alcançar resultados positivos.
Em 2019, irão igualmente ser implementadas medidas, já iniciadas em 2018, no sentido de
alargar a oferta de serviços desta área, assim como o seu período de laboração. Desta forma,
será possível consolidar uma melhoria significativa no desenvolvimento da fisioterapia, a qual
acreditamos que acontecerá ainda no decorrer do primeiro semestre de 2019.

2.2 Consultas de Especialidade
Ao longo de 2018, verificou-se uma evolução muito positiva nesta área, apesar de ainda não
ter sido possível alcançar o equilíbrio económico-financeiro.
De forma resumida, foi possível crescer em 2018 cerca de 7,5%, em termos de volume de
negócios, e verificou-se igualmente uma redução nos custos de aproximadamente 2%.
Infelizmente, estes indicadores positivos, assentes no aumento da oferta e na negociação dos
honorários dos médicos, ainda não foram suficientes para alcançar o equilíbrio desta área.
Assim, nos próximos anos, a começar em 2019, iremos aumentar ainda mais a oferta das
consultas de especialidade e de alguns exames/atos complementares, pois a procura tem
crescido, assente essencialmente na qualidade dos nossos serviços em geral, da nossa equipa
médica em particular e das nossas novas instalações.
Em complemento a este aumento do volume de negócios, também continuam as negociações
com os médicos de algumas especialidades, no sentido de reduzir alguns honorários que estão
desajustados da realidade, tal como já aconteceu em 2018 com a especialidade de Medicina
Geral e Familiar, com proveitos evidentes para a Liga.
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Acreditamos que estas medidas irão permitir alcançar o equilíbrio operacional desta área no
espaço de 2 anos, já com uma melhoria dos resultados em 2019, face a 2018, em cerca de 40%.
Esta virá no seguimento da melhoria de cerca de 35%, obtida nos primeiros 10 meses deste
ano, e que pensamos ser possível manter até ao final de 2018.
É nossa intenção proporcionar aos associados das instituições que compõem o universo dos
utentes da Liga o serviço médico permanente ao domicílio, na especialidade de medicina geral
e familiar, ou seja, 365/366 dias ao ano, 24 horas por dia. A prestação deste serviço, de forma
competente e eficaz, implicará a sua contratualização com uma entidade privada,
comprovadamente habilitada para o efeito.
Para se conseguir obter um preço interessante por aderente individual, é necessário que haja
uma forte adesão por parte das instituições associadas. O copagamento a cargo dos associados
será de 15,00€ por consulta. A utilização do serviço é extensiva ao agregado familiar mais
próximo, no total de quatro elementos.

2.3 Enfermagem
A enfermagem era composta por duas atividades: os domicílios e a residente. Em setembro de
2018, após análise e avaliação ponderadas, foi decidido, pela Direção da Liga, terminar com o
serviço de enfermagem ao domicílio. Esta decisão assentou essencialmente na reduzida
procura deste serviço pelos nossos utentes e no facto de existir atualmente uma maior oferta
do mesmo nos centros de saúde, de forma gratuita e/ou com taxas moderadoras reduzidas.
Com esta medida, iremos alargar o horário de atendimento no nosso posto de enfermagem,
potenciando o crescimento e desenvolvimento desta área.
Iremos igualmente procurar efetuar rastreios gratuitos de forma periódica, em parceria com
diversas entidades públicas e da economia social e com os nossos fornecedores e laboratórios
para, mais diretamente com o público, promovermos a divulgação dos nossos serviços em
geral e, em particular, deste serviço de enfermagem.

2.4 Estomatologia
Em 2018, foi decidido apostar na gestão autónoma desta área de negócio – ainda que sempre
em rede com as restantes – com a ajuda de um dos nossos médicos de estomatologia.
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Esta aposta revelou-se muito positiva: numa primeira fase, pela implementação de forte
controlo dos stocks, o que permitiu diminuir significativamente os desperdícios; de seguida,
pelo aumento da capacidade de negociação com os fornecedores desta área, com a
consequente redução acentuada do custo das matérias consumidas.
O forte controlo desta área da Liga, permitiu alcançar, no 3º trimestre de 2018, resultados
positivos e animadores. Igualmente - e salvo qualquer quebra inesperada - irá ser possível
obter resultados positivos acumulados já no final deste ano.
Assim, com o modelo de gestão implementado - e que está a ser conduzido pelo Diretor dos
Serviços de Estomatologia, com a colaboração dos restantes médicos e assistentes de medicina
dentária - e atendendo a esta significativa melhoria em 2018, julgamos ter ainda margem para
uma evolução quantitativa e qualitativa em 2019. Esta gestão irá assentar na potenciação dos
serviços prestados e na oferta de serviços mais atualizados, com uma aposta clara em novas
formações aos nossos médicos dentistas, nas mais diversas áreas da medicina dentária, a qual
já teve o seu início em 2018.
Esperamos também potenciar a agenda desta área, com abertura da Clínica ao sábado de
manhã, algo que poderá ainda ocorrer até ao final deste ano.
Estas linhas de atuação irão permitir consolidar esta área de negócio e os seus resultados.

3. Recursos Humanos
Todo o projeto da Liga assenta no fator humano e acreditamos que os nossos recursos humanos
são efetivamente uma das grandes mais-valias da nossa Instituição. Como foi possível comprovar
durante o ano de 2018, foi grande o empenho e disponibilidade demonstrados pela grande
maioria dos nossos funcionários, colaboradores, médicos residentes e médicos em regime de
prestação de serviços.
O empenho e a motivação que caraterizam a generalidade dos nossos trabalhadores são um
motivo de orgulho e um incentivo para que a Liga continue a procurar retirar o melhor das suas
capacidades, no serviço que prestam aos nossos utentes.
No ano de 2019, irá existir uma aposta na formação dos nossos recursos humanos, de forma a
potenciar as suas qualidades humanas e profissionais, procurando ainda consolidar o sistema de
avaliação de desempenho dos nossos trabalhadores e colaboradores, que já foi implementado em
2018.
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4. Gestão Económico-Financeira e Investimento
A gestão económico-financeira de qualquer instituição é uma das bases para que os seus objetivos
e propósitos possam ser alcançados com estabilidade e sustentabilidade.
Neste sentido, em 2018, foram melhorados os reportes de informação das diversas áreas, à
Direção da Liga, para ser possível implementar medidas corretivas com maior rapidez e eficácia.
Para o ano de 2019, os reportes de informação poderão ser ainda melhorados com novos métodos
de análise e com o objetivo de termos informação cada vez mais minuciosa e pormenorizada de
cada área, permitindo assim tomar medidas “cirúrgicas” de imediato, corrigindo e potenciando
cada uma delas, no intuito de obter mais e melhores resultados.
Em 2019, a Liga espera que as vendas da Farmácia e as prestações de serviços da Clinica Médica
possam crescer, sendo que essas projeções assentam na forma como os serviços evoluíram no
biénio 2017-2018 e no efeito inerente à concentração de todos os serviços no novo edifício.
No próximo ano, acreditamos que, no global, será possível a Liga repetir os resultados positivos
que agora começam a aparecer, apesar de ainda não ser possível alcançar o equilíbrio financeiro
em todas as áreas.
Em termos de investimento, continuaremos a ser conscientes e prudentes, pelo que apenas serão
realizados investimentos que possam potenciar diretamente o crescimento de cada área de
negócio.

5. Quotas e Estatutos
Ainda em 2018 irão ser submetidas a apreciação das associadas duas propostas:
 Novos estatutos da Liga, já em consonância com o novo Código das Associações
Mutualistas;
 Montante das novas quotas para todas as associadas e aderentes;
Relativamente às quotas, essa proposta produzirá efeitos já a partir de 1 de janeiro de 2019.
Estas propostas são importantes para o futuro da Liga, quando desejamos uma instituição mais
moderna e com condições para melhor a qualidade dos serviços que oferece aos seus utentes.
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Conclusão
Esta Direção, assim como todas as nossas Associadas, está consciente do momento difícil que a
Liga atravessou - e ainda atravessa – e de todas as dificuldades que foram ultrapassadas e que
ainda teremos que ultrapassar.
No entanto, se mantivermos uma forte aposta em colocarmos, acima de tudo, as necessidades e
os interesses da nossa Liga, iremos conseguir alcançar e solidificar a estabilidade necessária.
Estamos em crer que o capital de confiança construído ao longo do ano de 2018, o qual nos
permitiu trabalhar em clima de partilha e de franca e aberta colaboração, será reforçado.
Consequentemente, todos os Associados das nossas Instituições irão conseguir retirar os devidos
proveitos da estratégia e das medidas em curso, através do usufruto de mais e melhores serviços,
prestados por uma Liga cada vez mais moderna e mais humanizada.
Assim, e em resumo, as grandes linhas de atuação que propomos para 2019 são:





Promover a divulgação de todos os serviços oferecidos pela Liga, de forma continuada, com
o apoio de todas as Associadas;
Promover parcerias com diversas entidades públicas e da economia social, com o objetivo
de divulgar a Liga e as Associadas, na nossa cidade e na Região do Grande Porto;
Rentabilizar os recursos instalados e potenciar um dos melhores ativos da Liga, que são os
seus recursos humanos, através da aposta na sua formação;
Prosseguir e consolidar as medidas de reestruturação, por forma a alcançar, no curto
prazo, o equilíbrio operacional de todas as áreas da Liga, o que significa obter resultados
positivos já em 2019.

Durante o ano de 2019, os desafios continuarão a ser enormes mas, ao mesmo tempo,
estimulantes. Estamos convictos de que, com o esforço de todos e o apoio das nossas Associadas,
iremos encontrar sempre as melhores soluções e traçar o melhor rumo para que a nossa Liga possa
ter um futuro sustentado, com mais qualidade, e ser um orgulho para todos os mutualistas.
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Porto, 20 de novembro de 2018

A Direção
Luís Vítor Morete Polónia
___________________________________
Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro
___________________________________
Sérgio Manuel Pinto Lopes de Meira
___________________________________
Manuel Valentim Matos Pereira
___________________________________

Orçamento 2019
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LIGA ASSOCIAÇÕES SOCORRO MUTUO PORTO
Rua do Bonjardim, 284 - R/C
IPSS * NIPC: 500 852 413

Orçamento 2019

RENDIMENTOS E GASTOS

Vendas e serviços prestados

Notas

2019

1

Vendas

3 810 143,64

Prestação de Serviços

1 294 877,50

Quotas/Comparticipações

43 936,86

Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas

2

(3 012 978,78)

Fornecimentos e serviços externos

3

(863 963,11)

Gastos com o pessoal

4

(1 074 822,84)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)

-

Outros rendimentos

5

25 222,13

Outros gastos

6

(23 197,77)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

199 217,64

7

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

(90 000,00)
109 217,64

Juros e rendimentos similares obtidos

-

Juros e gastos similares suportados

8

(49 133,62)

Resultado antes de impostos

60 084,02

Resultado líquido do período

60 084,02

Imposto sobre o rendimento do período

Porto, 20 de Novembro de 2018

Direção
Luís Vitor Morete Polónia
Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro
Sergio Manuel Pinto Lopes de Meira
Manuel Valentim Matos Pereira
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Notas ao Orçamento Previsional de Exploração para 2019
Nota:

1

Vendas e serviços prestados:

Nesta rubrica estão consideradas as vendas da farmácia e os serviços médicos nas várias especialidades
e as comparticipações das associadas.
Nota:

2

Custo das mercadorias vendidas

Os gastos previstos são os considerados necessários para o exercicio da atividade da Farmácia e
dos serviços médicos.
Nota:

3

Fornecimentos e serviços externos

Os encargos estimados para 2019 estão em sintonia com os ocorridos até Setembro de 2018 e
a projeção dos honorários médicos em função das prestações de serviços.
Nota:

4

Gastos com o pessoal:

Os encargos com o pessoal incluem a totalidade dos trabalhadores previstos para o exercicio de 2019.
Nota:

5

Outros rendimentos:

Esta rubrica engloba essencialmente os descontos de pronto pagamento.
Nota:

6

Outros gastos:

O valor de gastos inscrito nesta rubrica diz respeito a perdas em inventário e impostos indiretos.
Nota:

7

Gastos de depreciação e de amortização:

As depreciações dos ativos foram calculadas segundo os metodos das cotas constantes.
Nota:

8

Juros e gastos similares:

Esta rubrica contempla os encargos com o empréstimo M/L Prazo, fatoring e conta caucionada.

Porto, 20 de Novembro de 2018

Direção
Luís Vitor Morete Polónia
Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro
Sergio Manuel Pinto Lopes de Meira
Manuel Valentim Matos Pereira
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LIGA ASSOCIAÇÕES SOCORRO MUTUO PORTO
Rua do Bonjardim, 284 - R/C
IPSS * NIPC: 500 852 413

ORÇAMENTO POR FUNÇÕES
2019

Rubricas

Notas

Vendas

1

Prestação de Serviços
Quotas/Comparticipações
Custos das vendas e dos serviços prestados

2

Resultado Bruto

3

Outros Rendimentos

Farmácia

Fisioterapia

Estomatologia

Serviços
Medicos

Serviços
Enfermagem

Outros

Total

3 810 143,64

-

-

-

-

-

3 810 143,64

-

207 000,00

480 354,24

557 219,26

8 940,00

41 364,00

1 294 877,50

33 919,48

1 725,53

3 649,56

4 567,44

74,85

(6 783,58)

(33 239,90)

(4 187,67)

(2 967 685,85)

(1 081,78)

43 936,86
-

(3 012 978,78)

876 377,27

201 941,95

450 763,90

557 599,03

7 933,07

41 364,00

2 135 979,22

24 075,80

184,52

423,47

468,59

69,76

-

25 222,13

Gastos Distribuição
Gastos administrativos

(688 603,09)

(190 329,73)

(419 385,77)

(596 839,28)

(8 972,09)

(34 656,00)

(104 486,46)

(80 802,38)

(213 726,41)

(429 534,48)

(757,38)

(34 656,00)

Gastos com o pessoal

4
5

(584 116,62)

(109 527,34)

(205 659,37)

(167 304,80)

(8 214,71)

-

(1 074 822,84)

Outros gastos

6

(15 201,81)

(696,15)

(4 779,17)

(2 472,60)

(48,05)

-

(23 197,77)

Gastos / reversões de depreciação e de amortização

7

(70 266,97)

(3 620,87)

(7 306,57)

(8 648,52)

(157,06)

-

(90 000,00)

126 381,21

7 479,73

19 715,85

(49 892,78)

(1 174,37)

6 708,00

(38 566,01)

(2 227,73)

(3 492,19)

(4 776,04)

(71,65)

-

87 815,19

5 252,00

16 223,66

(54 668,81)

(1 246,02)

6 708,00

60 084,02

-

-

-

-

-

87 815,19

5 252,00

16 223,66

6 708,00

60 084,02

Fornecimentos e serviços externos

Resultado Operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Gastos de Financiamento (Liquidos)
Resultado Antes de Impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período
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(54 668,81)

(1 246,02)

(1 938 785,95)
(863 963,11)

109 217,64
(49 133,62)

Direção
Luís Vitor Morete Polónia
Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro
Sergio Manuel Pinto Lopes de Meira
Manuel Valentim Matos Pereira
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Notas ao Orçamento Previsional por funções para 2019
Nota:

1

Vendas e serviços prestados:

Nesta rubrica estão consideradas as vendas da farmácia e os serviços médicos nas várias especialidades e as comparticipações das associadas.
Nota:

2

Custos das vendas e dos serviços prestados

Os gastos previstos são os considerados necessários para o exercicio da atividade da Farmácia e dos serviços médicos.
Nota:

3

Outros rendimentos:

Esta rubrica engloba essencialmente os descontos de pronto pagamento.
Nota:

4

Fornecimentos e serviços externos

Os encargos estimados para 2019 estão em sintonia com os ocorridos até Setembro de 2018 e a projeção dos honorários médicos em função das prestações de serviços.
Nota:

5

Gastos com o pessoal:

Os encargos com o pessoal incluem a totalidade dos trabalhadores previstos para o exercicio de 2019.
Nota:

6

Outros gastos:

O valor de gastos inscrito nesta rubrica diz respeito a perdas em inventário e impostos indiretos.
Nota:

7

Gastos de depreciação e de amortização:

As depreciações dos ativos foram calculadas segundo os metodos das cotas constantes.
Nota:

8

Gastos de Financiamento Liquidos:

Esta rubrica contempla os encargos com o empréstimo M/L Prazo, fatoring e conta caucionada.
Porto, 20 de Novembro de 2018

Direção
Luís Vitor Morete Polónia
Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro
Sergio Manuel Pinto Lopes de Meira
Manuel Valentim Matos Pereira
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