
 

Rua do Bonjardim, nº 260   4000-114 Porto     NIPC: 500 852 413 
 

1 
 

 

 

 

 

Programa de Ação e Orçamento 

e 

Parecer do Conselho Fiscal 

2020 

 

 

 
 

 



 

Rua do Bonjardim, nº 260   4000-114 Porto     NIPC: 500 852 413 
 

2 
 

 

Programa de Ação para o ano de 2020 

 

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 2020, bem 

como o Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Nota Introdutória 

O trabalho desenvolvido durante o ano de 2019 assentou em dois pilares essenciais: a estabilidade 

económico-financeira da Instituição e a reestruturação de alguns serviços, na procura da otimização de 

funcionamento do novo edifício e dos recursos existentes. 

Contudo, e apesar de todos os esforços por parte da Direção, ainda não foi possível transferir a nossa 

farmácia para o novo edifício. Tal deve-se, unicamente, ao facto de o espaço destinado a esse fim ainda 

não ter sido vistoriado e, consequentemente, autorizado o seu funcionamento.  

Ao longo de 2019, a Liga conseguiu novamente ser um polo aglutinador dos interesses das associações 

mutualistas que a compõem e do próprio movimento mutualista. Este objetivo foi alcançado através de 

uma ação constante na procura e negociação de melhores soluções e serviços para servir os associados 

das associações associadas, assim como das outras associações e entidades da economia social que se 

encontram na área de intervenção e influência da nossa Instituição.  

Foi igualmente uma base para a atuação da Liga, em 2019, passar a participar diretamente na vida da 

cidade do Porto e na discussão e busca de soluções para os problemas sociais da cidade onde estamos 

presentes, e por isso a Liga participou pela 2ª vez na Feira do Livro do Porto onde foram realizadas 

centenas de rastreios e passou igualmente a pertencer ao Conselho Local de Ação Social do Porto (CLASP), 

promovido pela Câmara Municipal do Porto.  

Com o objetivo de projetar o ano de 2020, durante o ano de 2019 foi desenvolvido um plano estratégico 

para a Instituição que assentou na elaboração de dois mapas: 

1) Um mapa estratégico, onde estão evidenciadas a Missão, Visão, Valores e os pilares estratégicos 

da Liga; 

2) Uma análise SWOT, que permitisse identificar as Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças da 

Liga. 

É tendo por base estes dois mapas que foram definidas as linhas orientadoras em que deverá assentar a 

atividade da Liga e que permitiram definir as principais linhas de atuação para o ano de 2020. 
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Missão 

Prestar cuidados de saúde e medicamentosa, com eficiência, qualidade, 

em tempo útil, a custos comportáveis, com preços mutualistas aos 

associados de todas as instituições Fundadoras e Cooperantes. 

Visão 

Ser uma instituição de referência, pela 

qualidade das práticas clinicas e pelo 

serviço de excelência na Assistência 

Medicamentosa com preços inferiores 

à média do mercado. 

Valores 

Qualidade, Humanização e 

personalização dos cuidados prestados; 

espirito de equipa e compromisso; 

Aprendizagem e valorização dos 

profissionais 

 

Estratégia 

Perspetiva do Cliente 

 Melhorar a satisfação dos utentes 

 Melhorar a adequação da oferta às 

necessidades 

 Reconhecimento como serviço de 

excelência nos cuidados de saúde 

Perspetiva Financeira 

 Gerir o orçamento e recursos de 

forma eficiente 

 Otimizar ao máximo os stocks 

 Garantir a sustentabilidade 

económico-financeira 

Perspetiva dos Processos Internos 

 Promover a cooperação entre áreas 

e profissionais 

 Melhorar a utilização da capacidade 

instalada 

 Elevar a qualidade dos cuidados e 

serviços prestados 

  

Perspetiva da Aprendizagem e 

Desenvolvimento Organizacional 

 Melhorar as competências através de 

formação profissional 

 Desenvolver sistemas de informação sobre 

desempenho, estratégia e resultados 



 

Rua do Bonjardim, nº 260   4000-114 Porto     NIPC: 500 852 413 
 

4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forças 

 Autorização para emissão de MCDT’s 

 

 Tempo de espera inferior aos centros de saúde 

 

 As condições da nova sede da instituição 

 

 Os preços competitivos e mais baixos que a média do mercado 

 

 Oferta diversificada e qualidade da equipa médica 

 

 Qualidade e simpatia do atendimento 

 

Fraquezas 

 Limitação do atendimento ao universo de associados das 

Instituições fundadoras e cooperantes 

 

 Falta de estacionamento 

 

 Pouco conhecimento da instituição na cidade do Porto 

 

 Situação económico-financeira da Instituição 

 

 Falta de formação profissional dos colaboradores 

 

 Atrasos nas consultas 

 

Oportunidades 

 Possibilidade de alargar o leque de potenciais clientes através 

de novos protocolos com outras Instituições mutualistas do 

grande Porto 

 

 Divulgar os serviços da Liga ao universo de todos os 

associados, superior a 200.00 quando só chegamos atualmente 

a aproximadamente 30.000 

 

 Aposta num novo canal de vendas online para a farmácia 

 

 Aposta num novo canal online de marcação de consultas 

Ameaças 

 A perda do nº de associados das Instituições Fundadoras e 

Cooperantes 

 

 O clima de “Guerrilha” entre as farmácias mais próximas, 

com campanhas de descontos extremamente agressivas 

 

 O forte aumento do número de clinicas de medicina dentária  

 

 Abertura de novas clinicas polivalentes 
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Assim, as principais linhas de atuação para o ano de 2020, são: 

- Reforço da otimização dos recursos e serviços disponíveis na Instituição e incremento e solidificação das 

parcerias com entidades publicas e da economia social, tal como já aconteceu em 2019; 

- Alargamento e reforço do leque de serviços oferecidos pela Liga. Este objetivo será cumprido através i) 

continuação da procura e contratação de novos médicos – para reforço da oferta de cuidados de saúde 

nas especialidades já existentes e abertura de novas - e ii) Novas formas de divulgação dos serviços 

prestados, quer junto dos associados das associações que integram a Liga, quer na cidade, na região do 

Grande Porto e na WEB; 

- Investimento equilibrado na aquisição ou substituição de alguns equipamentos de apoio aos serviços 

médicos, que se encontram obsoletos e que permitam melhorar e alargar o leque dos nossos serviços; 

- Otimização do relacionamento com as diversas associações associadas da Instituição com o objetivo de 

alargar o leque de associados que utilizam os serviços da Liga, para procurar atingir, numa primeira fase, 

cerca de 25% do número potencial de associados. 

Apesar das perspetivas muito mais otimistas, comparativamente a 2018 e 2019, é fundamental não 

colocar “a carroça à frente dos bois”, para que a nossa Instituição possa continuar a recuperar de uma 

forma sustentada e sem sobressaltos. Apesar de 2019 já apresentar resultados operacionais positivos, 

pela 1ª vez nos últimos 8 anos, os próximos anos serão fundamentais para cimentar a situação económico-

financeira da Instituição para que seja possível olhar para o futuro com otimismo.  

Cumpre-nos assim apresentar um Plano de Ação e Orçamento para 2020 prudente e realista, que se 

consubstancia nas atividades a prosseguir, por forma a não colocar em causa o equilíbrio económico-

financeiro que foi possível alcançar no ano transato. 

Numa breve análise por áreas de atividade, realçamos: 

1. Farmácia 

A transferência da nossa farmácia para o novo edifício será fundamental para o crescimento do nosso 

volume de negócios e a fidelização dos nossos utentes.  

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 fortalecer a relação com os laboratórios e armazenistas, no sentido de obter ainda 

melhores condições comerciais, no seguimento do que já foi alcançado nos dois últimos anos, 

mas sem colocar em causa a rapidez e qualidade das entregas e a variedade da oferta da nossa 

farmácia; 
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 Consolidar a “central de compras” criada em 2019, em conjunto com outra farmácia 

mutualista, para poder 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 2020, 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. 

 

2. Clínica Médica 

 

2.1 Fisioterapia 

 

O ano de 2019 foi de viragem desta área de atuação, com a conclusão do processo de 

reestruturação do quadro de pessoal, que se verificou no final do 1º trimestre de 2019. Para 

além desta reestruturação, que se mostrou fundamental, foi possível a otimização dos 

recursos humanos e físicos, o que, associado ao aumento da procura dos nossos serviços de 

fisioterapia de qualidade, permitiu que esta área alcançasse pela primeira vez, nos últimos 

anos, resultados operacionais positivos. 

 

Em 2020, acreditamos que será finalmente possível alargar a oferta de serviços desta área, 

assim como o seu período de laboração, pois só desta forma poderemos melhorar a 

performance e deixar de ter uma dependência a 100% dos utentes do SNS.  

 

Esta é uma das áreas onde serão necessários alguns investimentos em equipamento, para 

melhor aproveitamento do espaço físico e para o alargamento da oferta de serviços. 

 

Assim, o orçamento reflete a consolidação desta área de atuação, com a potenciação ao 

máximo da capacidade instalada. 

 

 

2.2 Consultas de Especialidade 

 

Ao longo de 2019, verificou-se uma evolução muito positiva nesta área, apesar de ainda não 

ter sido possível alcançar o equilíbrio económico-financeiro. 
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De forma resumida, foi possível crescer, em 2019, cerca de 14%, em termos de volume de 

negócios, e uma melhoria nos resultados operacionais acima dos 33%. Infelizmente, estes 

indicadores positivos, assentes no aumento da oferta, na negociação dos honorários dos 

médicos e na reestruturação de alguns serviços, como o Médico ao domicilio, ainda não foram 

suficientes para alcançar o equilíbrio desta área. 

 

Importa, no entanto, destacar que o objetivo de 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, 365/366 dias ao ano, 24 horas por dia, está a ser 

alcançado de uma forma sustentada e equilibrada, estando já este serviço disponível para os 

associados de todas as associações que o pretendam subscrever. 

 

Assim, nos próximos anos, será fundamental continuarmos a alargar 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. 

 

Esta é outra, das áreas onde serão necessários alguns investimentos em equipamentos que 

poderão dar retorno no médio prazo, pelos estudos efetuados, e que serão igualmente a base 

para cativarmos novos profissionais de qualidade para colaborarem com a nossa Instituição. 

 

Em complemento a este aumento do volume de negócios, será fundamental continuar as 

negociações com os médicos de algumas especialidades, no sentido de reduzir alguns 

honorários que estão desajustados da realidade, tal como já aconteceu nos anos anteriores.  

 

2.3 Medicina Dentária 

 

O ano de 2019 desta área, assentou em três pilares de atuação: 

 

- Consolidação do controlo de stocks para permitir a redução dos consumos desta área, 

situação alcançada com uma redução superior a 6% até ao final do 3º trimestre; 

 

- Alteração da forma de funcionamento da área da implantologia, por forma a potenciar o nº 

de implantes colocados na Instituição, situação que só foi possível implementar no final do 3º 

trimestre, mas que já permitiu observar resultados muito positivos, com o aumento do número 

de implantes colocados e agendados em mais de 50%; 

 

- Desenvolvimento de um novo consultório de medicina dentária em Rio Tinto, em parceria 

com uma das associadas da Liga – a Associação de Socorros Mútuos de São Bento das Peras de 

Rio Tinto -, com o objetivo de alcançar novos públicos alvo que não se dirigiam à nossa clínica 

do Porto, e que, ao fim de 4 meses e apesar de só estar em funcionamento 2,5 dias por semana, 
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tem conseguido alcançar um crescimento exponencial, sem qualquer reflexo negativo na 

atividade desenvolvida na nossa sede. 

 

Estes pilares de atuação permitiram alcançar, no 3º trimestre de 2019, resultados muito 

positivos e superiores em mais de 500% à realidade do ano de 2018, acreditando nós que esses 

resultados ainda irão ser melhorados ao longo do ultimo trimestre do ano corrente. 

  

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 à evolução verificada no ano de 2019, sem qualquer quebra na 

qualidade do serviço prestado, acreditamos que esta área de atuação terá um forte 

crescimento nos próximos anos.  

 

Continua em estudo a possibilidade de alargamento do funcionamento da Medicina Dentária 

ao sábado de manhã, depois de em 2019 já termos alargado o funcionamento à hora de 

almoço. 

 

Todos estes fatores e a consolidação das medidas implementadas em 2019 resultam num 

orçamento que evidencia resultados operacionais e globais positivos da Medicina dentária em 

2020, com a projeção de um crescimento superior a 5%. 

 

 

3. Recursos Humanos 

Os nossos recursos humanos são efetivamente uma das grandes mais-valias da nossa Instituição, 

e só com o grande empenho e disponibilidade demonstrados pelos nossos funcionários, 

colaboradores, médicos residentes e médicos em regime de prestação de serviços é que é possível 

continuar a prestar um serviço de excelência. 

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. 

Em 2019, foi pela primeira vez realizada a avaliação de desempenho dos nossos trabalhadores, no 

seguimento do sistema implementado durante o ano de 2018, e será um objetivo para os próximos 

anos cimentar e melhorar este sistema. 

No ano de 2020, iremos continuar a aposta na formação dos nossos recursos humanos, de forma 

a potenciar as suas qualidades humanas e profissionais, procurando ainda consolidar e melhorar 

o sistema de avaliação de desempenho dos nossos trabalhadores e colaboradores.  
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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 2019, foram melhorados e desenvolvidos novos reportes de informação para 

as diversas áreas, à Direção da Liga, para ser possível implementar medidas corretivas com maior 

rapidez e eficácia.  

 

Para o ano de 2020, os reportes de informação serão consolidados e melhorados de acordo com 

as necessidades de informação e análises que seja necessário realizar em cada área de atuação. 

 

Em 2020, 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 2018-2019 e nas medidas que foram tomadas durante o ano de 2019.  

 

No próximo ano, acreditamos que, no global, será possível a Liga solidificar e melhorar os 

resultados positivos que estão a ser alcançados em 2019, apesar de ainda não ser possível alcançar 

o equilíbrio operacional 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. 

 

 

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.  
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Assim, e em resumo, as grandes linhas de atuação que propomos para 2020 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 a capacidade instalada e potenciar os recursos humanos da Liga, através de 

uma gestão cuidada e equilibrada na sua forma de atuação; 

 Consolidar o equilíbrio económico-financeiro da Liga, com a melhoria dos resultados 

positivos em 2020. 

 

 

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. 

 

 

Porto, 19 de novembro de 2019 

 

 

A Direção 

 

Luís Vítor Morete Polónia 

 

___________________________________ 

 

Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro 

 

___________________________________ 

 

Sérgio Manuel Pinto Lopes de Meira 

 

___________________________________ 

 

Manuel Valentim Matos Pereira 

 

___________________________________ 
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RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2020

Vendas e serviços prestados 1

       Vendas 3 995 736,49

       Prestação de Serviços 1 425 590,01

       Quotas/Comparticipações 40 639,40

Custo das mercadorias vendidas e das materias consumidas 2 (3 162 485,61)

Fornecimentos e serviços externos 3 (895 085,97)

Gastos com o pessoal 4 (1 178 665,65)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) -

Outros rendimentos 5 35 916,17

Outros gastos 6 (14 660,95)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 246 983,88

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 7 (89 872,25)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 157 111,63

Juros e rendimentos similares obtidos -

Juros e gastos similares suportados 8 (42 080,72)

Resultado antes de impostos 115 030,91

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período 115 030,91

Luís Vitor Morete Polónia

Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro

Sergio Manuel Pinto Lopes de Meira

Manuel Valentim Matos Pereira

LIGA ASSOCIAÇÕES SOCORRO MUTUO PORTO
Rua do Bonjardim, 284 - R/C

IPSS * NIPC: 500 852 413

Orçamento 2020

   DireçãoPorto, 19 de Novembro de 2019
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Notas Farmácia Fisioterapia Estomatologia

Serviços 

Medicos Outros Total

Vendas 3 995 736,49 - - - - 3 995 736,49

Prestação de Serviços - 240 953,85 590 150,27 569 921,88 24 564,00 1 425 590,00

Quotas/Comparticipações 28 701,25 2 431,39 4 789,95 4 716,81 40 639,40

Custos das vendas e dos serviços prestados 2 (3 089 344,17) (8 091,26) (59 108,36) (5 941,81) - (3 162 485,61)

Resultado Bruto 935 093,56 235 293,98 535 831,87 568 696,88 24 564,00 2 299 480,29

Outros Rendimentos 3 34 719,05 226,09 472,35 498,68 - 35 916,17

Gastos Distribuição

Gastos administrativos (728 986,81) (222 065,75) (491 842,36) (607 960,71) (22 896,00) (2 073 751,63)

Fornecimentos e serviços externos 4 (111 975,57) (90 324,65) (240 046,23) (429 843,52) (22 896,00) (895 085,97)

Gastos com o pessoal 5 (617 011,24) (131 741,10) (251 796,13) (178 117,19) - (1 178 665,65)

Outros gastos 6 (12 924,36) (443,02) (355,86) (937,71) - (14 660,95)

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 7 (63 561,77) (5 404,86) (10 431,97) (10 473,65) - (89 872,25)

Resultado Operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos) 164 339,67 7 606,44 33 674,03 (50 176,51) 1 668,00 157 111,63

Gastos de Financiamento (Liquidos) 8 (30 800,15) (2 810,40) (4 266,99) (4 203,16) - (42 080,72)

Resultado Antes de Impostos 133 539,52 4 796,03 29 407,03 (54 379,67) 1 668,00 115 030,91

Imposto sobre o rendimento do período - - - - - -

Resultado líquido do período 133 539,52 4 796,03 29 407,03 (54 379,67) 1 668,00 115 030,91

Porto, 19 de Novembro de 2019

Rubricas

LIGA ASSOCIAÇÕES SOCORRO MUTUO PORTO
Rua do Bonjardim, 284 - R/C

IPSS * NIPC: 500 852 413

ORÇAMENTO POR FUNÇÕES 

2020

1

13
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NOTAS AO ORÇAMENTO PREVISIONAL DE EXPLORAÇÃO 2020 

 

Nota 1 – Vendas e serviços prestados 

 

A rubrica vendas e serviços prestados reparte-se da seguinte forma: 

Vendas Farmacia 3 995 736,49 €         

Prestação Serviços: 1 425 590,00 €         

Fisioterapia 240 953,85 €             

Medicina Dentária 590 150,27 €             

Serviços Médicos 569 921,88 €             

Outros 24 564,00 €               

Quotas/Comparticipações 40 639,40 €               

Total 5 461 965,89 €          

 

Nota 2 – Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 

 

Esta rubrica diz respeito a atividade da farmácia e dos serviços médicos, tendo em consideração as margens brutas 

alcançadas no biénio 2018-2019. 

 

Nota 3 – Fornecimentos e serviços externos 

 

Os encargos estimados para 2020 tiveram, na sua base, os elementos contabilísticos até final de setembro findo, 

conjugados com o principio da continuidade da gestão eficiente dos recursos da Instituição e com a previsão de uma 

taxa de inflação de 1,4%. 

  

Nota 4 – Gastos com pessoal 

 

Os montantes orçamentados em “Gastos com o pessoal” têm por base os funcionários da Instituição à data de 

setembro de 2019, estando previstos pequenos ajustamentos em alguns vencimentos e o início do pagamento das 

diuturnidades vencidas entre 1997 e 2018 ao longo dos próximos 6 anos.   
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Nota 5 – Outros rendimentos 

 

A rubrica “Outros rendimentos” corresponde essencialmente aos descontos financeiros de pagamento negociados 

juntos dos fornecedores da farmácia. 

 

Nota 6 – Outros gastos 

 

Esta rubrica inclui essencialmente a perdas em inventário e impostos diretos. 

 

Nota 7 - Gastos / reversões de depreciação e de amortização 

 

Os montantes estimados para 2020 têm por base os ativos da Instituição à data atual e possíveis investimentos a 

realizar e foram calculados segundo o método das quotas constantes.  

 

Nota 8 - Juros e gastos similares obtidos 

 

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

 

Porto, 19 de novembro de 2019 

A Direção 

 

Luís Vítor Morete Polónia 

 

___________________________________ 

 

Ricardina da Luz S. Ramos Ribeiro 

 

___________________________________ 

 

Sérgio Manuel Pinto Lopes de Meira 

 

___________________________________ 

 

Manuel Valentim Matos Pereira 

 

___________________________________ 


