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0. INTRODUÇÃO
“Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos ponto de vista. Juntos,
alcançaremos a realização dos nossos propósitos”
Bezerra de Menezes

O presente Relatório e Contas, a ser submetido à aprovação da
Assembleia Geral, a realizar a 27 de Março de 2015, descreve a atividade da
Associação Sóbustos durante o ano de 2014, assim como os resultados
financeiros.
As ações da Sóbustos tiveram em conta no ano 2014, os objetivos da
própria associação, os estatutos, as estratégias, a garantia de sustentabilidade,
os compromissos para com os associados, os residentes, os funcionários e
terceiros.
Foi objetivo da Direção dotar a instituição de recursos humanos e
materiais, em quantidade e qualidade, de forma a garantir o melhor nível de
serviço prestado e o cumprimento dos padrões de qualidade, exigidos pelas
entidades supervisoras. Os investimentos efetuados, quer na formação dos
recursos humanos, quer em equipamento e edifício, representam em esforço
que resultaram, seguramente, na melhor qualidade de vida e conforto dos
residentes, dos trabalhadores e dos associados.
Hoje temos gente mais qualificada e diferenciada, capaz para o
desempenho das suas funções e melhores equipamentos para o desempenho
do dia-a-dia da Associação. Podemos ter orgulho no trabalho feito durante este
ano.
Contamos com apoios de entidades externas, quer a nível da formação,
bens materiais e colaboração, a quem muito agradecemos. Nomeadamente à:
Farmácia Rodrigues de Bustos, na pessoa da Dra. Gracia; à Dra. Prazeres, pelos
seus momentos culturais, ao núcleo de Reiki de Bustos; à Junta de Freguesia, à
Segurança Social; e aos nossos associados.
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Estrategicamente, focamos a nossa orientação na procura de medidas
que consolidem a longo prazo a melhoria nos cuidados prestados.
Este passo é determinante para o futuro da Associação e é um sentimento
com que esta direção encara a sua missão, ou seja “olhar para o futuro”.
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CAPITULO 1. APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO

Designação: Sóbustos – Associação de Melhoramentos, Arte, Desporto,
Cultura, Recreio e de Solidariedade Social da freguesia de Bustos.
Endereço: Rua Manuel Vieira, S/N. Sobreiro. 3770-017 Bustos.
Telefone: 234-754176 Fax: 234-754187
E-mail: sobustos.ipss@gmail.com

CONSTITUIÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS:
Assembleia Geral:
o Presidente: Prof. Dr. Milton Costa
o 1ª Secretária: Dra. Dina Eugênia Reis
o 2ª Secretária: Dra. Dorinda Capão.

Direção:
 Presidente: Áurea Martins Simões
 Vice- Presidente: Manuel António Tavares Romão
 Secretário: Álvaro Ferreira
 Tesoureiro: Arsénio Ferreira
 Vogal: Álvaro Samagaio

Conselho Fiscal:
o Presidente: Dr. Óscar Santos
o 1º Secretário: Alexandre Duarte
o 2º Secretário: Virgílio Ferreira.
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

Conscientes

das

transformações

inerentes

ao

processo

de

envelhecimento, nomeadamente no que respeita às condições físicas, cognitivas
e sensoriais, procuramos garantir uma solução institucional de elevada
qualidade.
Potenciar a integração social do Idoso, mobilizando condições que lhe
permitam uma crescente autonomia e independência nas atividades da vida
diária, na capacidade de escolha, valorizando a pessoa mais velha, como veículo
de aprendizagem e conhecimento da nossa história, das nossas tradições, da
nossa identidade. É o que a Sóbustos se propõe concretizar.

MISSÃO
Apoiar a comunidade a servir aqueles que a procura para desenvolver as
suas responsabilidades sociais.
Prestar um serviço de apoio social à Terceira Idade, que prima pela
excelência na qualidade, garantindo os cuidados básicos, o respeito e a
dignidade pelo idoso, reconhecendo-lhe o direito à plena cidadania, à
independência e privacidade, proporcionando condições que potenciem a sua
inclusão social.

VALORES
Dedicação, solidariedade, probidade, equidade, transparência, diálogo,
ética, justiça, participação, suporte de uns para com os outros, entreajuda,
sustentabilidade, profissionalismo e rigor, respeito e abertura ao bem-estar dos
outros, procura do bem comum.

VISÃO
A Sóbustos pretende ser reconhecida a nível regional como unidade de
apoio à Terceira Idade, que se distingue pela elevada qualidade.
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CAPITULO 2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

2.1 Resposta Social: Lar

O aumento de esperança de vida e consequentemente a perda de
competências e capacidades por parte da população idosa, os novos desafios e
adaptação a novas exigências e soluções para novos problemas de saúde,
exigiu por parte da Sóbustos e dos seus profissionais, um trabalho de grande
proximidade e de níveis de dedicação e competência muito elevados.
A admissão no Lar foi condicionada pela existência de vagas, legislação
e lista de espera. Quando não foi possível proceder à admissão, o processo fica
em lista de espera. No decorrer do ano, mediou com instituições similares na
resposta ajustada aos diagnósticos realizados.
A lotação da Sóbustos, durante o ano 2014, durante alguns períodos,
esteve abaixo da lotação total (37 utentes).
No

âmbito da animação

sociocultural na resposta

social Lar,

desenvolvemos as seguintes atividades:

Janeiro:
o Comemoração do Dia de Reis – Teatro de Sombras Chinesas, atividade
inter-institucional (organizado pelo Recanto da Natureza);
o Ida ao Santo Amaro em Malhapão, assistir a missa e pagar promessas.

Fevereiro:
o Comemoração do Dia de Bustos, “Bustografia”, reflexão sobre as
mudanças sócias e físicas da freguesia e recordar pessoas ilustres da
freguesia;
o “Dia da Amizade”, atividade inter-institucional (organizado pela Solsil);
o “Desfile de Máscaras do Mundo”, atividade inter-institucional (organizado
pelo Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado);
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Março:
o Comemoração do Dia da Mulher, valorizando as mulheres idosas da
instituição e entrega de uma pequena lembrança;
o Comemoração do Dia do Pai, valorizando o papel do pai e entrega de uma
pequena lembrança;

Abril:
o “Risoterapia”, atividade inter-institucional, (organizado pelo Centro Social
Paroquial S. Pedro de Nariz);
o Visita à Feira de Março;
o Comemoração da Pascoa / Atelier de culinária, confeção do folar da
Páscoa;
o Dia do Livro/ Visita Cultural ao Polo de Leitura de Bustos.

Maio:
o Comemoração do Dia da Mãe, elaborando uma lembrança para ser
entregue as mães;
o “Disco Senior”, atividade inter-institucional, (organizada pelo Centro
Social de Oiã);
o “Dia da Família”, foi realizada uma exposição com fotografias dos
familiares dos clientes.
o “Ida ao circo”, atividade promovida no “Viva as associações”.

Junho:
o “Ginástica Alternativa Sénior”, atividade inter-institucional (organizado
pela Sóbustos);

Julho:
o “Arraial popular de todos os tempos”, atividade inter-institucional
(organizado pelo Centro Social da Palhaça);
o Sardinhada na instituição;
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Agosto:
o “Dia do Emigrante”, atividade inter-institucional (organizada pela AFA);
o Atividades de lazer: praias e piqueniques.

Setembro:
o Participação no “Torneio de Boccia”, atividade inter-institucional
(organizado pela Solsil);
o Ida ao cinema, atividade inter-institucional (organizada pelo Centro Social
Paroquial S. Pedro de Nariz).

Outubro:
o Participação no XIV Concurso de abóboras, realizado no Centro Ambiente
para Todos (Troviscal);
o “Vamos formar uma orquestra”, atividade inter-institucional (organizada
pelo Centro Ambiente para Todos);
o Comemoração do Dia do Idoso.

Novembro:
o Magusto na instituição, convívio com idosos e funcionárias;
o Participação no Bengalarte – Festival de Teatro Sénior, promovido pela
Santa Casa de Misericórdia de Oliveira do Bairro.

Dezembro:
o Participação na Missa Interinstitucional, organizada pela Amper;
o Almoço-convívio de Natal na instituição, idosos e familiares.
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Empresas em prestação de serviços

Mantivemos o contrato com empresa CCMT (Centro Clínico de Medicina
Sá Barrocas) no âmbito da saúde, higiene e segurança no trabalho, não só para
dar cumprimento à lei, mas porque permite orientações de melhoria quer no
âmbito das instalações e equipamentos, quer ainda na área da medicina
preventiva para as funcionárias.
Mantivemos também, o contrato com a ACIB que, após a implementação
do sistema de HACCP, continua a fazer o acompanhamento com seis visitas
anuais, dando ainda formação ao pessoal da cozinha na mesma área.
No cumprimento da lei vigente, iniciámos contrato de manutenção por via
dos painéis solares e foto voltaicos, com a empresa CLIMACOM.
Mantivemos o contrato com a OTIS, para a manutenção dos dois
elevadores.
Iniciamos uma parceria com o Centro Médico de Bustos, contratando os
serviços de Psicologia e de Fisioterapia.

Formação
Sendo a formação profissional parte integrante da melhoria do
desempenho, procuramos adequá-la às necessidades dos recursos humanos.
Neste contexto, além da formação contínua, foi proporcionada a seguinte
ação de formação:

Resposta Social: Lar
o “Relações interpessoais”, formação modular (35 horas), promovida
pelo IEFP – acção financiada.
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Investimento - Obras de Qualificação e Apetrechamento

o 3 Terminais de recolha de dados + software + bases (Softgold);
o 2 Armários inoxidáveis, para a lavandaria;
o 5 Camas hospitalares articuladas ortopédicas;
o Armação para portão;
o Computador portátil Toshiba, para o gabinete médico;
o Cortinas blackout para quartos, sala de atividades, refeitório e gabinetes;
o Multifunções HP;
o Obras – paredes no salão;
o Aquisição de uma carrinha Renault Kangoo (3 lugares);
o Software- DOC base (gabinete médico)
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CAPITULO 3. CONTAS DO EXERCICIO DE 2014

Na perspetiva de destacar alguns aspetos mais significativos, relativos
aos resultados do exercício da Sóbustos no ano de 2014, deixamos algumas
notas, que nos parecem contribuir para uma leitura mais fácil dos resultados,
explicando desta forma o seu surgimento e justificação.

Rendimentos da Atividade
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Quadro 1 – Rendimentos de Atividade

Ao analisarmos os rendimentos de atividade de 2014, verificamos que
temos uma diminuição na ordem de 18.356,03€, o que corresponde a uma
variação de -3,19% comparativamente a 2013. Esta variação negativa, resulta
da fração “mensalidades”, -14.837,47€ (-4,49%) e “vendas e artigos de saúde” 4.090,11€ (-9,21%). Esta variação negativa está relacionada com o novo cálculo
de mensalidades e número de utentes.
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Os rendimentos resultam principalmente de duas frações: “prestações de
serviços” com o valor de 315.271,57€ e o “subsídio à exploração” com o valor de
187.034,63€.

Gastos da Atividade

600000
1733,07

500000
400000

297405,69

15628,94

271407,72

2129,43
O. Gastos/Perdas
279159,27

Custos Pessoal
Fornc. Serv. Ext.

300000

C. Géneros

200000

114345,72

114299,55

100000

64074,27

58070,3

49120,43

64867,67

60911,46

58231,25

0

Ano 2014

Ano 2013

106921,66

Custos Med/Art.

Ano 2012

Quadro 2 – Gastos da atividade

Os gastos de atividade apresentam um total de 542.426,42€, mais 4,25%
que no ano anterior.
Este aumento resultou da fração “custo com medicamentos/ artigos de
saúde” que teve uma variação superior, de 6.50% (3.956,21€), em relação ao
ano anterior. Os “custos com os géneros alimentícios” que aumentou 10,34%
(6.003,97€) e “custos com o pessoal” de mais 9,58%. Os “custos com o pessoal”
são justificados pelo aumento de funcionárias do turno da tarde.
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Quadro 3 – Fornecimentos e Serviços Externos

Ao analisarmos os fornecimentos e serviços externos, verificamos que
tem um valor global de 114.345,72€, que corresponde a uma variação de 0.04%
em relação ao ano 2013.
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Custos com pessoal

Os “custos com o pessoal” têm um aumento de 9,58%, que corresponde
ao valor de 25.997,97€, devido ao aumento de funcionárias e pagamento dos
direitos consignados em lei, à anterior Diretora Técnica.

Amortizações
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Quadro 4 - Amortizações

As amortizações e reintegrações apresentam um valor de 51.552,23€,
mais 9,55% que no ano anterior.

Assim o resultado operacional foi -36.589,36€. O resultado líquido de
-27.003,54€ e o Cash Flow de 24.548,69€
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