2013
Proposta de

Plano de Actividades & Orçamento
Fundação S. João de Deus
rçamento

Índice
e

Introdução

pág.3

A Instituição

pág.4

Elementos organizacionais

pág.5

Organograma

pág.6

A Equipa

pág.7

Missão, visão, valores

pág.8

Políticas institucionais

pág.9

Projectos de Intervenção Social

pág.10

Sustentabilidade e intervenção social

pág.11

Cooperação internacional

pág.14

Novos projectos

pág.15

Plano de Actividades

pág.17

Pressupostos e objectivos gerais

pág.18

Mapa “área sustentabilidade”

pág.19

Mapa “área intervenção social”

pág.25

Mapa “área gestão organizacional”

pág.27

Cronograma de actividades

pág.29

Mapa de alocação de gastos/actividade

pág.32

Orçamento

pág.34

Pressupostos

pág.35

Rubricas de gastos

pág.36

Notas anexas às rubricas de gastos

pág.37

Rúbricas de rendimentos

pág.41

Rúbrica de resultados

pág.41

Conclusão

pág.45

2

“Pelas pessoas, de alma e coração”

Introdução
Construir novos caminhos que autonomizem a

Esta realidade está espelhada nas actividades

Fundação, é crucial a esta altura, mas é ainda mais

que se propõem. Regista-se ainda o reforço das

imperativo que esta não esqueça a sua verdadeira

parcerias com entidades externas e com os

Missão: estar ao serviço das necessidades das

coworkers dos nossos espaços SPACE4U –

pessoas que realmente precisam, e, tal como se

Cowork

predispunha S. João de Deus, estar sempre

acompanham

disponível para fazer o Bem que é necessário fazer:

desenvolvimento das nossas actividades, acções

pelas pessoas, de alma coração. O presente

e intervenções que dão corpo e substância ao

documento apresenta e enquadra as actividades

reforço da identidade da marca “S. João de

programadas para o ano de 2013, numa lógica de

Deus”.

continuidade

com

continuidade da ponte de cooperação entre a

cumprimento

do

os

planos

plano

anteriores

estratégico

e
de

Solidário

em

diariamente

Será

Fundação

que,

ainda

e

a

boa

o

processo

importante

sua

verdade,

referir

Instituidora,

de

a

Província

sustentabilidade e crescimento para 2010 - 2014,

Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de

submetido à Assembleia de Curadores e por esta

Deus, cada vez mais presente em todas as

aprovada

ano

actividades institucionais e não institucionais.Este

estabelece o início de trabalho dos novos órgãos

Plano traçará novas linhas de orientação nas

sociais, estando os anteriores inoperantes desde o

actividades

inicio do 2º semestre de 2012. Por isso, este

vertentes da Intervenção Social e da Gestão

documento é apresentado e discutido, num período

Organizacional,

temporal mais alargado que o normal. Este “Plano

sustentabilidade

de Actividades e Orçamento – 2013” representa um

actividades

marco importante na ainda recente história da

ligadas à actividade central de fundraising,

Fundação S. João de Deus: será o primeiro ano em

poderão contribuirde forma decisiva para a

que se constrói um plano de actividades com um

autonomia

nível de complexidade mais detalhado e apurado.

procurando outras fontes de financiamento será

Procura-se apresentá-lo separado por áreas de

claro que se mantêm os princípios que norteiam a

interesse/influência e ainda com separação das

conduta institucional.

em

Dezembro

de

2010.Este

da

que,

Fundação,
mas

ocaminho

mantém-se,
não

financeira

mormente

com

estando

da

nas
da

todas

as

directamente

Fundação.

Mesmo

zonas geográficas de intervenção. A população
alvo da intervenção da Fundação é agora mais
alargada:

os

idosos,

as

crianças,

os

desempregados e, como sempre, a pessoa com
doença mental.
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A Instituição

Fundação S. João de Deus, que iniciou a sua
actividade em Janeiro de 2007, pretende dar
continuidade nos nossos dias a esta aventura de
amor serviço, iniciada por S. João de Deus, em prol
daqueles que mais necessitam de gestos de
compaixão, solidariedade misericórdia, como os
doentes, os pobres e os idosos.
Instituída pela Província Portuguesa da Ordem
Hospitaleira de S. João de Deus em 20 de Novembro
de 2006, é uma Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS), com estatuto de
utilidade pública, vocacionada para o auxílio aos
doentes e aos mais carenciados.

Enquadramento
Missão
Visão
Valores

Neste âmbito, a Fundação S. João de Deus tem como
Missão, e no âmbito dos seus estatutos, promover,
coordenar e patrocinar a investigação, a formação,
a assistência e a cooperação nas áreas da saúde, da
integração
social
e
comunitária,
do
desenvolvimento humano e do melhoramento da
prevenção, assistência e reabilitação dos doentes.
Ainda como Organização Não-Governamental para
o Desenvolvimento (ONG-D), a instituição, tem
como objectivo a coordenação ou apoio de outras
iniciativas – principalmente nos países em vias de
desenvolvimento e subdesenvolvidos – tais como
ajudas humanitárias de emergência ou de
calamidade pública, de reabilitação e de
desenvolvimento social e comunitário.
Para além de apoiar projectos internacionais
externos, sujeitos a candidatura e avaliação prévia
pelo Conselho de Administração, a Fundação S.
João de Deus apoiará preferencialmente projectos
internos, e outros provenientes de candidaturas dos
hospitais e das casas de saúde (centros
assistenciais) do Instituto S. João de Deus.
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Elementos Institucionais
A História da Hospitalidade confunde-se com a História pessoal de cada colaborador: está presente em
todos os momentos da nossa vida e quando a “descobrimos” percebemos que sempre fomos
“hospitaleiros”. Mais um passo e poderemos ser hospitaleiros ao estilo de S. João de Deus.

História do Fundador (S. João de Deus) e da Ordem
Hospitaleira
O fundador da Ordem Hospitaleira, S. João de Deus (1495-1550),
natural de Montemor-o-Novo, passou grande parte da sua vida na
cidade de Granada onde fundaria, praticamente sozinho, dois
hospitais para acolher doentes e necessitados.
Pediu esmolas à nobreza e aos comerciantes, vendeu livros e lenha
nas ruas da cidade, e conseguiu assim os meios necessários para
erguer os alicerces de uma obra assistencial. S. João de Deus morreu
vítima de uma broncopneumonia no ano de 1550, com fama de
santidade. Foi beatificado em 1630 e canonizado em 1690. É o Santo
protector dos doentes, dos enfermeiros, da Pastoral da Saúde e dos
bombeiros, para além de ser considerado o mentor do conceito
moderno de Hospital.
A Ordem Hospitaleira surgiria em 1586, por decisão do Papa Sisto V,
que elevou a Congregação dos Irmãos de S. João de Deus à categoria
de Ordem Religiosa. Graças aos seus seguidores Hospitaleiros, a
obra de S. João de Deus cresceu para fora das fronteiras espanholas
e no ano de 1625 foi inaugurado em Portugal o Hospital S. João de
Deus, o primeiro estabelecimento em Portugal da Ordem
Hospitaleira.

Cúria Geral e Províncias da Ordem Hospitaleira
A sede (Curia Geral) da Ordem Hospitaleira (OH) situa-se em Roma. Da Cúria
Geral emanam as linhas gerais de actuação para todas as Províncias. A OH é
composta por 20 Províncias, 1 Vice-província, 2 Delegações Gerais e 8
Delegações Provinciais. As Províncias e Delegações procedem à gestão das
Obras Apostólicas. Possuem autonomia administrativa e financeira e a Missão é
desenvolvida de acordo com as necessidades e legislação de cada país. A OH
procura sempre relações de lealdade e proximidade institucional com a igreja
local, mas a sua obediência é para com a Santa Sé.

Província Portuguesa da OHSJD
A sede institucional da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira (PPOHSJD)
situa-se em Lisboa. Restaurada em 1928 cria em 1977 o Instituto S. João de
Deus como entidade gestora dos 8 Centros Hospitalares, que correspondem à
sua Missão em Portugal. Da PPOH depende a Delegação Provincial do Brasil e
a missão em Timor-Leste. Em 2007 a PPOH cria a Fundação S. João de Deus da
qual os Irmãos em exercício de Governo da Província são, estatutariamente,
membros da Assembleia de Curadores. Esta é presidida pelo Irmão Superior
Provincial.
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Organograma
Onde nos posicionamos e como se distribuem as nossas responsabilidades? Estas são questões que
encontramos respondidas no feedback que semanalmente a equipa coloca em cima da mesa de breefing. O
organograma abaixo ajuda-nos nos momentos de “navegação à vista” e posiciona-nos no momento de
representarmos a Instituição.

Nota: Apesar de previstos em Estatutos desde 2007, o “Conselho Consultivo e Conselho Geral” não foram criados/nomeados por
nenhuma Assembleia de Curadores nem foram propostos por qualquer um dos 3 Conselhos de Administração (CA) vigentes desde
essa data. Mais recentemente, o CA considerou que não estavam reunidas as condições de complexidade e estabilidade
organizacional que conferiram os mecanismos de apoio e permitiriam o cumprimento dos procedimentos institucionais para seu
normal funcionamento.
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A Equipa
Quem somos representa a determina a força motriz diária dos nossos esforços. Em equipa somos sempre
mais: mais fortes, mais perseverantes e mais alinhados na nossa Missão com os Irmãos de S. João de Deus.
Seremos – sejamos quem formos – sempre “Família de S. João de Deus”.

Da esquerda para a direita: Rui Ferreira Amaral (Presidente do Conselho de
Administração); Samuel Pimenta (responsável pela Comunicação); Marta Vaz
(responsável pelo Projecto Sementes a Crescer – E5G); Patrícia Ramilo (contabilista e
responsável administrativa e financeira da FSJD; secretaria do Conselho Fiscal da FSJD);
Sandra Silva (responsável pela delegação de Lisboa da Fundação São João de Deus e
repectivos programas e projectos da delegação; secretária do Conselho de Administração
da FSJD); Ricardo Brilhante Dias (responsável pelo projecto Ferro de Soldar); na foto
sobreposta: Patricia Loureiro (responsável pela Delegação da Guarda da Fundação São
João de Deus e repectivos programas e projectos da delegação);
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Missão, Visão e Valores
Apesar de este ser um tema que tem constantemente animado as reuniões de equipa, a ligação à instituidora
tem mostrado ser um factor determinante de tranquilidade quando é necessário encontrar as linhas
basilares para a nossa actuação. Ainda assim, ficam agora definidos conforme os encontramos em
documentação institucional, reforçando a necessidade de, em equipa e com sentido de integração
institucional, promover a discussão e finalização de uma proposta de nova redacção.

A Fundação S. João de Deus pretende, no âmbito dos seus
estatutos, promover, coordenar e patrocinar a o
empreendedorismo, a investigação, a formação, a
assistência e a cooperação nas áreas da saúde, da
integração social e comunitária, do desenvolvimento
humano e do melhoramento da prevenção, assistência e
reabilitação dos doentes.
Ainda como Organização Não-Governamental para o
Desenvolvimento (ONG-D), a instituição tem como
objectivo a coordenação ou apoio de outras iniciativas –
principalmente nos países em vias de desenvolvimento e
subdesenvolvidos – tais como ajudas humanitárias de
emergência ou de calamidade pública, de reabilitação e
de desenvolvimento social e comunitário.

A Fundação S. João de Deus pretende, alcançar o
reconhecimento nacional de ser a instituição que em
Portugal não retém qualquer percentagem dos valores
doados pelos seus benfeitores para despesas
operacionais /administrativas e entrega a totalidade do
valor recebido em donativo respeitando integralmente a
vontade do doador. Pretende ainda obter o mesmo
reconhecimento enquanto instituição sustentável.

A Fundação S. João de Deus segue, em confiança e
alinhamento institucional os mesmos valores que a sua
instituidora. Assume por isso que a Hospitalidade é o seu
valor primeiro e que deste nos alinhamos no
cumprimento dos restantes: Qualidade, Respeito,
Responsabilidade
e
Espiritualidade.
É
um
compromisso e um exercício de unificação carismática
que reflete a unidade de identidade da Ordem
Hospitaleira de S. João de Deus espalhada pelo Mundo.

Missão
Promover, coordenar e
patrocinar o
empreendedorismo a
investigação, a
formação, a assistência e a
cooperação
nas áreas da saúde, da
integração
social e comunitária, do
desenvolvimento humano e do
melhoramento da prevenção,
assistência e reabilitação dos
doentes.

Visão
Alcançar o reconhecimento nacional de
ser a instituição que em Portugal
entrega, sustentavelmente, a totalidade
do valor recebido em donativo
respeitando integralmente a vontade do
doador.

Valores
Hospitalidade
Qualidade
Respeito
Responsabilidade
Espiritualidade
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Políticas Institucionais
Princípios Organizacionais

Princípio da Garantia da
Autonomia Institucional
em Eficiência

Princípio do Crescimento
Sustentado em Qualidade

Princípio da Expansão
Cooperativa em Identidade

Deverão ser encetadas todas as

A FSJD deverá ter sempre presente

A FSJD deverá procurar parcerias e

actividades

os

na sua missão central de angariação

articulações

valores institucionais que garantam

de fundos, a vontade real dos seus

instituições congéneres, nacionais ou

a subsistência da instituição e o seu

benfeitores,

estrangeiras

crescimento futuro. Se possível, a

fidelização, promovendo o contacto

respeitem os princípios e valores da

FSJD deverá recorrer sempre à

real e hospitaleiro com os serviços

OH – na concretização da sua missão,

criação de sinergias, quer em

da instituição e promovendo acções

desde que a instituição não sofra, nem

serviços quer na aplicação das

orientadas para o reconhecimento e

qualquer perda da sua autonomia, nem

melhores

e

valorização das doações realizadas,

seja alvo de quaisquer pressões de

procedimentos, de forma a garantir

procurando dar sempre informação

âmbito

não apenas a maior eficiência mas

concreta da aplicação desses fundos.

A Instituição deverá estar sempre

também

Os

a

atenta a todas as necessidades que a

alinhadas

práticas,

a

com

regras

transparência

e

procurando

meios

escolhidos

a

para

sua

coordenadas
–

desde

ou

com

que

estas

origem.

garantindo a melhor colaboração

concretização

estratégia

sociedade nacional ou internacional,

de

deverão ter sempre em conta os

venham a manifestar e ponderar com

princípios

celeridade

entidades

e

instituições

parceiras.

e

desta
valores

da

OH,

rejeitando as iniciativas de simples
A FSJD deverá trabalhar sempre em
rede e aumentar a sua lista de
contactos em cada ocasião de
trabalho. A FSJD deverá poder
garantir o seu auto-financiamento a
médio prazo.

utilização

mercantilista.

a

sua

individual

ou

participação
coligada.

A FSJD deverá estar permanentemente
atenta tanto aos princípios filosóficos
que regem as entidades com as quais
encete parcerias, como aos efeitos e
qualidade das acções desenvolvidas
por estas, rejeitando e distanciando-se
de

todas

as

iniciativas

não

respeitadoras dos valores da OH.
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Projectos
de
Intervenção
Social
A Fundação S. João de Deus do
ponto

de

vista

complementariedade

de

institucional

tem a responsabilidade de procurar
novas áreas de intervenção onde a
Hospitalidade
diferença.

possa

Os

marcar

a

projectos

de

intervenção social da Fundação
têm, por isso, uma dupla missão:
estar perto das reais necessidades
das populações e ser presença da
hospitalidade de S. João de Deus,
procurando formas inovadoras de
intervenção.
Neste separador colocámos uma
abordagem

sintetizada

dos

principais projectos activos com a
finalidade

de

melhor

proporcionar

entendimento

um
e

enquadramento dos seus objectivos
na

dinâmica

e

estratégia

da

Fundação.
Incluem-se

ainda

diversas

informações sobre os projectos de
cooperaçãoo

internacional

e

os

projectos que estão na forja: a
oportunidade

de

cooperação

intervenção

e

identificadas,

procurámos realizar propostas de
trabalho válidas.
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Sustentabilidade e Intervenção Social
A hospitalidade em acção

CAMINHOS DE S. JOÃO DE

SPACE4U – COWORK
SOLIDÁRIO

ATRIUM HOSPITALIDADE

O projecto SPACE4U – Cowork

Tendo como população preferencial

“Fazer o caminho de S. João de

Solidário, iniciado a 01 de Fevereiro

jovens investigadores e professores em

Deus”

de 2011 em Lisboa, é um dos

situação de debilidade económica, o

seguida por muitos “hospitaleiros”,

projectos que compõe o modelo de

projecto

Hospitalidade

espalhados por todo o mundo, de

sustentabilidade de longo prazo.

enquadra-se enquanto projecto social e

“peregrinar” rumo a Granada e

actividade

percorrer

A Fundação coloca à disposição de

Atrium

participante

DEUS

da

é

uma

as

antiga

ruas

da

tradição

cidade,

sustentabilidade. Promove o aluguer

recordando as suas benfeitorias.

social dos espaços sob o cumprimento

Criou-se assim uma actividade, no

de um regulamento de funcionamento.

âmbito do turismo religioso, que

Decorre no 5º e 6º piso do edifício

responde

"Fundação S. João de Deus" e dos cinco

identificada de criar um percurso

quartos disponíveis (9 camas), um dos

religioso ligado ao tema de S. João

Os eventuais valores remanescentes

quartos ficará adstrito ao acolhimento

de Deus, organizado de forma

da gestão dos espaços de cowork,

temporário

pessoa

profissional mas que tivesse o

serão integralmente investidos no

desempregada que esteja em situação

cunho dos irmãos de S. João de

financiamento de projectos sociais

de

Deus. Pretende-se concretizar o

da Fundação, das Obras asistenciais

proveitos

da Ordem Hospitaleira, em especial

sustentabilidade da Fundação e quando

fidelização dos benfeitores à Missão

as

outros

esta alcançada, ao financiamento de um

de S. João de Deus. As viagens

destinos do mesmo cariz, que o

projecto internacional, onde a presença

serão

Conselho

dos Irmãos de S. João de Deus esteja

primeiro lugar aos benfeitores e

em maior necessidade.

colaboradores da Ordem. Neste

freelancers

ou

outros

empreendedores a oportunidade de
poder alugar uma secretária e um
conjunto de serviços de apoio por
um preço justo.

portuguesas,

delibere.

de

e

para

Administração

"sem

de
abrigo"

uma

eminente.

destinam-se

Os
à

a

agradecimento

sempre

uma

e

necessidade

incentivar

propostas,

a

em

ano, a FSJD tem uma parceria com a
empresa Umbiggo que é parceira
no SPACE4U - Lisboa.
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A hospitalidade em acção

PANO de LIMPAR

ARMAZÉM SOCIAL

FERRO de SOLDAR

O Projecto Ferro de Soldar foi O Projecto Armazém Social - pretende

É a fórmula de intervenção do projecto

construído

Ferro de Soldar, em situações em que a

como

o

projecto

de ser uma ferramenta de "background"

intervenção social institucional da para o projecto Ferro de Soldar.

necessidade

de

intervenção

Fundação.

recuperação

da

habitabilidade

Pretende-se

que Contando com a responsabilidade

para
do

estabeleça parcerias funcionais com social de empresas distribuidoras ou

espaço de residência seja de carácter

as autarquias, bombeiros, órgãos de produtoras de materiais utilizados pelo

de limpeza do espaço. A intervenção é

policia e com associações locais para projecto ferro de soldar e ainda com

feita com o contributo específicos de

identificação

o

voluntários seleccionados para este

e

projecto em especial e, tal como o

isolamento ou deficiência e que armazenará estes materiais a fim de

projecto ferro de soldar, tem sempre

necessitem de pequenas reparações serem

em

de

domicílios

de contribuições

pessoas em situação de carência, "Armazém

de

particulares,

social"

utilizados

nas

recolherá

intervenções

conta

a

possibilidade

do

de baixo custo. O Projecto ferro de sociais sem custo para o beneficiário.

destinatário poder contribuir para a

soldar intervém com a eficácia de Reforça-se o laço entre os projectos e,

sustentabilidade

resolução que a situação exija no mais

contribuindo de forma voluntária para

importante,

sentido de melhorar as condições de benfeitores/doadores
habitabilidade

do

local

onde

a ferramentas

e

entre
de

os

objectos,

consumíveis

e

do

projecto,

que outros possam dela beneficiar.

os

pessoa reside. O projecto tem ainda beneficiários. O projecto segue o
uma

vertente

sustentabilidade:
contacte,
serviços

que
e

que

de
a

auto- lema “o que para si é lixo, para os

quem

necessite

nos outros é luxo!” Este projecto é um dos
destes dois projectos satélite do Projecto

disponham

de Ferro de Soldar.

recursos, poderão contribuir para a
sustentabilidade do projecto.
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ACADEMIA DA MEMÓRIA

SEMENTES A CRESCER

HUMANIZAR EM
MOÇAMBIQUE

É um projecto de intervenção social O Projecto "Academia da Memória" – é A presença dos irmãos de S. João de
junto de crianças oriundas de meios desenvolvido em parceria com uma Deus em Moçambique é actualmente
risco, psicóloga parceira da delegação da muito diferente daquela que marcou a

desfavorecidos

ou

de

trabalhando

sua

componente Guarda e actualmente em regime de Missão em Nampula até aos anos 70.

a

educacional e social, através de cowork no espaço SPACE4U Guarda. As actividades da Ordem Hospitaleira
actividades lúdicas e tempos livres O projecto pretende realizar sessões neste país estão agora a cargo da
onde o acompanhamento escolar tem de estimulação cognitiva, individuais Província Africana de Santo Agostinho.
o seu lugar. É financiado a 100% pelo ou em grupo, para todas as idades O projecto Humanizar em Moçambique
forma
de
promover
a é uma cooperação com o Centro de
Ministério do Trabalho e da como
do optimização do desempenho cognitivo Saúde Mental S. João de Deus em
consequentemente
prevenir Nampula. A FSJD enviou a pedido da
Programa Escolhas para o qual a e
FSJD foi convidada a participar como situações de demência e potenciar um sua instituidora uma colaboradora da
Segurança

Social,

através

envelhecimento activo.

entidade gestora.
O projecto Sementes a Crescer, que
está já na sua 5ª geração (12 anos de
trabalho) é um dos mais antigos
projectos deste Programa, pelo que
a FSJD tem muito a ganhar ficando
com a gestão da sua equipa e das
suas actividades.

área da animação e voluntariado, 0

Conta desde já com diversas parcerias encarregues da gestão do centro em
locais com clínicas privadas e com a conjunto com o estado moçambicano.
Congregação das Irmãs Hospitaleiras
do Sagrado Coração de Jesus. Será
destas parcerias que se concretizará a
realização de sessões gratuitas para
população carenciada identificada. O
projecto poderá desenvolver sessões

Tem a duração de 3 anos e a FSJD que sejam gratificadas em modelo
assumiu o compromisso de avaliar a ainda a definir.
sua

permanência

em

função

da

manutenção de vários factores. Um
dos

mais

importantes

será

a

orientação de valores deste projecto.
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Cooperação Internacional
A presença dos Irmãos de S. João de Deus no Mundo é avassaladora: a Hospitalidade ao estilo de S. João de Deus está
presente em52 paises no Mundo. A Província Portuguesa está presente em 4 dos 5 continentes do Mundo!

Moçambique - "Humanizar em Moçambique
Após uma presença entre 1681 e 1835, a Ordem Hospitaleira
assumiu a administração de um Hospital Psiquiátrico em
Marracuene em 1943, dedicando-se à psiquiatria e ao
tratamento da lepra em três leprosarias. Foram depois
criados hospitais psiquiátricos em Maputo (1959) e em
Nampula (1971). Após a independência do país, em 1975,
os hospitais da OHSJD foram nacionalizados. Hoje, a
presença dos Irmãos Hospitaleiros apenas se mantém em
Nampula, com um Centro de Saúde Mental com 50 camas,
o Lar Padre Manuel Nogueira para crianças e adolescentes
de rua e um Centro de Formação para Irmãos. Actualmente,
a FSJD patrocina a presença de uma colaboradora,
técnica de animação sociocultural, com a Missão de auxiliar
em todas as tarefas de integração e cooperação institucional
com o Estado Moçambicano.

Timor-Leste - Formar e
Brasil - Casa da Hospitalidade

Desenvolver

Os Irmãos portugueses estabelecem-se no Brasil a

Em resposta a um pedido da Igreja Timorense,

partir de 1947, administrando uma residência para

para que a Ordem Hospitaleira interviesse na

sacerdotes idosos e uma clínica cirúrgica. Em 1968 foi

área da saúde mental, foi feito um

capacidade de 230 camas. Está também a funcionar nesta

levantamento no terreno que mantem um laço

cidade, desde 2002, o Hospital do Câncer. No Rio de

de cooperação com a Missão, recebendo ou

Janeiro (Itaipava) funciona desde 1970 o Lar S. João de

propondo aos benfeitores a dádiva de bolsas

Deus, que alberga idosos carenciados. Em São Paulo

de estudo para jovens timorenses que depois

(Pirituba) foi construída a Casa de Saúde S. João de

de concluírem os seus estudos regressam a

Deus com160 camas.

Laclubar para contribuir para o seu
desenvolvimento.
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Novos Projectos
SOMOS POR SI (SpS)

Este projecto ambiciona chegar junto dos mais idosos, sós e que necessitam de auxilio nas
actividades gerais da sua vida pessoal ou social e que, não podendo ser auxiliados pelos
seus familiares, encontrarão nos colaboradores da Fundação e nos voluntários cuidadores
informais uma ajuda para se tornarem mais autónomos. Será financiado através de
contactos realizados junto das comunidades portuguesas na diáspora. No momento da
elaboração do projecto foram contactadas diversas confederações de associações de
Portugueses que se mostraram dispostas a colaborar na angariação de fundos para
este propósito, encontrado a ligação que pretendíamos: entre os idosos que ficam
sós em Portugal e os seus familiares que estão fora do país, a Fundação pode ser
o reforço dessa ponte de ligação. Este projecto deverá estar ligado de forma estreita
com o projecto ferro de soldar.

“SER (bom) CIDADÃO!"

Projecto que aguarda avaliação pela Direcção Geral de Saúde. Pretende intervir
junto da população mais desfavorecida, com avaliação de doença mental,
depois de sinalização e pedido de intervenção pelas entidades competentes.
O projecto servirá de linha de actuação alternativa aos processos burocráticos
para resolução de casos de "insalubridade habitacional" quando está em causa a
saúde pública. A execução do projecto acelerará o processo de resolução da
situação e aliviará so técnicos das entidades envolvidas das normais burocracias,
ficando com mais tempo para situações verdadeiramente relevantes.
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"CASA DA HOSPITALIDADE"

O projecto "Casa da Hospitalidade" pretende ser um a iniciativa com
características semelhantes a um Hotel Social para acolhimento
temporário de pessoas em risco eminente de entrar em situação de
"sem abrigo". Este projecto, ainda por formular, está já em
negociação preliminar junto da CM de Lisboa. A FSJD pretende
obter um edifício localizado na zona nobre/central da cidade de
Lisboa, que permita acolher todos os restantes projectos sociais da
Fundação. Será um projecto colaborativo, que pretende reinserir
a pessoa na vida activa e entretanto, pedir a sua participação em
favor de outras pessoas em necessidade através dos vários projectos
sociais activos.

GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL
(saúde mental) - GIPsm
A reintegração de pessoas com doença mental na vida profissional
activa é o grande objectivo deste projecto. Trata-se de um mecanismo
de impulsionar a reabilitação profissional e facilitar a inserção social e
profissional de pessoas com doença mental, com especial atenção aos
utentes dos centros portugueses na OHSJD. Espera-se a participação
activa do Instituto de Emprego e Formação Profissional neste processo,
uma vez que manifestou já interesse em conhecer melhor a nossa
proposta para indicação de novo caminho na resolução de situações
verdadeiramente relevantes.
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Plano de
Actividades
2013
Apresentam-se
páginas

a

nas

sintese

próximas
dos

vários

Planos de Actividades propostos
para o ano de 2013.
Será

importante

ter

em

consideração que a equipa de
trabalho

da

diversificou-se

Fundação

e

sensibilidade

por

isso

para

a

outras

temáticas também cresceu.
O facto de se apresentarem para
aprovação

cerca

actividades

temáticas

de

100
reflecte

esse mesmo crescimento e maior
amplitude de intervenção.
A diversificação de actividades da
Fundação

significam

visibilidade,
também

exposição,

maior

maior
mas

notoriedade

e

reconhecimento pelos benfeitores
da Fundação enquanto instituição
de bons resultados.
Esse será o maior reconhecimento
que queremos ter: “fazer o bem,
bem feito”, como indicou S. João
de Deus aos que lhe estavam mais
próximos. Esta é a nossa maior
Missão!

17

Pressupostos e Objectivos Gerais



Cumprir o compromisso assumido publicamente de entregar 100% do valor doado pelos
benfeitores às missões e projectos por eles indicados;
Apoiar de forma financeiramente relevante as Missões e Casas de Saúde dos irmãos de S. João
de Deus em Portugal e no Mundo.

Assumimos assim que é objectivo da Fundação nesta área: Potenciar a sustentabilidade da FSJD através
da consolidação dos actuais negócios sociais, implementação de novos negócios sociais e constante
procura de soluções inovadoras de sustentabilidade.
O tema da criação de parcerias institucionais e do reforço da evidência de uma prática social ligada à
resolução das necessidades das pessoas retracta esta área de actuação. Nestas actividades colocámos o
mecanismo através do qual seremos capazes de responder à questão de “o que a Fundação faz”.
Assumimos assim que é objectivo da Fundação nesta área: Aumentar a notoriedade da FSJD enquanto
instituição de resposta a necessidades específicas da sociedade.

Neste curto percurso de vida institucional, a Fundação não deixou de pensar nos critérios que
operacionalizam a Qualidade. Está de facto claro para todos, que a fiabilidade dos nossos benfeitores aos
pedidos que formulamos está directamente relacionada com a transparência dos processos e com as
evidencias dos resultados que apresentamos. Por isso, para nós é fundamental estar atento às
oportunidades de melhoria e aos métodos e procedimentos que colocamos em prática na actividade de
fundraising. E como sem benfeitores a Missão da Fundação não se concretizará, será por isso sempre
fundamental manter uma observância aos resultados e sugestões dos restantes stakeholders.
Assumimos assim que é objectivo da Fundação nesta área: Aumentar a eficiência dos procedimentos da
FSJD.

Intervenção
Social



Gestão
Organizacional

A Fundação havia já definido em 2010 como sua principal prioridade, a obtenção de sustentabilidade
institucional, com total independência financeira da sua instituidora, para que a FSJD possa cumprir dois
dos seus desideratos:

Sustentabilidade

O presente documento evidencia as linhas estratégicas de actuação da Fundação, de acordo tanto com
as politicas descritas como com a estratégia definida em 2010. Desta forma, as actividades que se
apresentam estão separadas, não por áreas geográficas ou áreas de intervenção – como seria
expectável – mas sim por áreas estratégicas.
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Plano de Actividades e Orçamento 2013 – Área” Sustentabilidade”

#

Região

1

Lisboa

2

Lisboa

3

Lisboa

4

Lisboa

6

Lisboa

7

Lisboa

9

Lisboa

10

Lisboa

11

Lisboa

12

Lisboa

13

Lisboa

14

Lisboa

15

Lisboa

Iniciativas

Objectivos operacionais

Metas (resultados esperados)

Cronograma

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U

Garantir a ocupação total do Space4U Lx até ao final de 2013

Taxa de ocupação de 100%

Até Dezembro

Projectar para o exterior a imagem da FSJD

Criação e dinamização de 2
actividades outdoor

1.ª quinzena de
Outubro

Projectar para o exterior a imagem da FSJD

Comemoração do dia de São João
de Deus

8 de Março

Realizar 2 momentos de abertura do Space4U a interessados em conhecer o
conceito de espaço de trabalho partilhado

Dinamização de 2 periodos abertos
com envolvimento de 4 coworkers

2.ª quinzena de
Março

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U

Promover a divulgação dos espaços e serviços da FSJD junto de diferentes
públicos

Criação de Agenda de Eventos

De Abril a Outubro
(

Promover a divulgação dos espaços e serviços da FSJD junto de diferentes
públicos, principalmente dirigido a benfeitores

Dinamização de 7 eventos sociais e
culturais

1.ª quinzena de
Outubro

Promover a divulgação dos espaços e serviços da FSJD junto de diferentes
públicos

Experiência de Cowork de artesãos

Até Dezembro

Promover a divulgação dos espaços e serviços da FSJD junto de diferentes
públicos

Criação de Ciclo de Encontros

1.ª quinzena de
Outubro

Promover a divulgação dos espaços e serviços da FSJD junto de diferentes
públicos

Dinamização de 3 encontros de
reflexão

Até Dezembro

Promover a divulgação dos espaços e serviços da FSJD junto de diferentes
públicos

Constituição de grupo de mentores

Até Dezembro

Atribuir benefícios a coworkers, residentes, colaboradores e vizinhos satisfazendo as suas necessidades - por via de realização de 6 protocolos

6 protocolos em áreas diversas de
interesse

1.ª quinzena de
Outubro

Potenciar a comemoração de eventos festivos de calendário da ordem em
colaboração com equipa cowork e FSJD

Realização de 4 eventos festivos

trimestral

Potenciar a comemoração de eventos festivos de calendário em colaboração
com equipa cowork e FSJD

Realização de 1 acção solidária

Junho
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Plano de Actividades e Orçamento 2013 – Área” Intervenção Social”

#

Região

16

Lisboa

17

Lisboa

18

Lisboa

19

Lisboa

20

Lisboa

21

Lisboa

22

Lisboa

23

Lisboa

24

Lisboa

25

Lisboa

26

Lisboa

27

Lisboa

Projectos/ acções

Objectivos operacionais

Metas (resultados esperados)

Cronograma

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U

Potenciar a comemoração de eventos festivos de calendário em colaboração
com equipa cowork e FSJD

Envolvimento de familiares no
evento dos Santos Populares

11 de Novembro

Potenciar a comemoração de eventos festivos de calendário em colaboração
com equipa cowork e FSJD

Participação de 85% dos coworkers

1-ª quinzena de
Dezembro

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U

Facilitar a celebração de aniversários de coworkers e colaboradores

100% parabenizados

De Janeiro a
Dezembro

Organizar a comemoração do Dia do Coworker

Participação de 85% dos coworkers

1 de Fevereiro

Organizar a comemoração do Dia do Coworker

Execução do programa previsto

1 de Fevereiro

Organizar a comemoração do Dia do Coworker

Criação de vídeo

1 de Fevereiro

Criar e dinamizar 3 espaços de partilha de informação sobre iniciativas dos
coworkers e da FSJD e partilha de novidades, cartoons, piadas, entre outras

Criação e dinamização regular de
Jornal Mural, Newsletter e FB

Ao longo de 2013

Implementar o Projecto Desafios4U

(10 micro eventos sociais e
miniprojectos motivacionais) Taxa
de execução de 100%

Ao longo de 2013

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U

Implementar o Projecto Desafios4U

Participação de 85% dos coworkers

Ao longo de 2013

Avaliar o grau de satisfação dos coworkers

85% de avaliação com classificação
igual ou superior a 3 (escala de 1 a
4)

2.ª quinzena de
Novembro

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Concepção de Manual de
Procedimentos

Até Dezembro

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Revisão do Regulamento

Até Dezembro
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Plano de Actividades e Orçamento 2013 – Área” Intervenção Social”

#

Região

28

Lisboa

29

Lisboa

30

Lisboa

31

Lisboa

32

Lisboa

33

Lisboa

34

Lisboa

35

Projectos/ acções

Objectivos operacionais

Metas (resultados esperados)

Cronograma

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade
NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade
NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade
NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade
NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

WC renovado

Até Dezembro

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Disponibilização de equipamento de
som e jogos

Até Dezembro

Garantir a ocupação total dos quartos até ao final de 2013

Taxa de ocupação de 100%

Até Dezembro

Garantir a ocupação total dos quartos até ao final de 2014

Realização de 8 protocolos

Até Dezembro

Potenciar o envolvimento dos residentes nas actividades de comemoração dos
dias festivos de calendário e outras realizadas no âmbito do Space4U

Participação de 85% dos residentes

Até Dezembro

Realizar o Dia do Residente em articulação com equipa FSJD

Participação de 85% dos residentes

1ª semana
Dezembro

Avaliar o grau de satisfação dos residentes

85% de avaliação com classificação
igual ou superior a 3 (escala de 1 a
4)

2.ª quinzena de
Novembro

Lisboa

NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Concepção de Manual de
Procedimentos e uniformização de
documentos

Até Março

36

Lisboa

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Revisão do Regulamento

Até dezembro

37

Lisboa

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Aumento do acervo documental em
10%

Até Julho

38

Lisboa

Assegurar o aluguer do espaço para a realização de 10 eventos com retorno
financeiro

Realização de 10 eventos com
retorno financeiro

Até Dezembro

39

Lisboa

NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade
NEGÓCIO SOCIAL |
Residência solidária
ATRIUM Hospitalidade
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço solidário
GRANADA
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço solidário
GRANADA

Avaliar o grau de satisfação dos clientes

85% de avaliação com classificação
igual ou superior a 3 (escala de 1 a
4)

Até Dezembro
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#

Região

40

Lisboa

41

Lisboa

42

Lisboa

43

Projectos/ acções

Objectivos operacionais

Metas (resultados esperados)

Cronograma

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço solidário
GRANADA
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço solidário
GRANADA
NEGÓCIO SOCIAL |
Formação profissional
certificada (não
financiada)

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Concepção de manual de
procedimentos e impressos

Até Dezembro

Implementar acções de melhoria e/ ou correctivas

Espaço renovado

Até Dezembro

Conceber e implementar plano de formação profissional certificada não
financiada

Execução de 100% das acções
previstas

2.º semestre

Lisboa

NEGÓCIO SOCIAL |
Formação profissional
certificada (não
financiada)

Conceber e implementar plano de formação profissional certificada não
financiada

85% de avaliação com classificação
igual ou superior a 3 (escala de 1 a
4)

2.º semestre

44

Lisboa

Assegurar participação activa em todas as reuniões promovidas pelos grupos de
trabalho em que a FSJD está envolvida

Participação de 100% nas reuniões

Ao longo de 2013

45

Guarda

Criar um espaço Gabinete de Inserção Profissional

Conseguir a aprovação da
candidatura

Até Julho

46

Guarda

REDE DE
CONTACTOS |
Parcerias
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Formação profissional
certificada (não
financiada)

Workshop Estimulação Cognitiva nas Demências da Academia da Memória
1 por trimestre

20 familiares por workshop

Ao longo de 2013

47

Guarda

NEGÓCIO SOCIAL |
Formação profissional
certificada (não
financiada)

Executar projecto "ACADEMIA DA MEMÓRIA"

Aumentar o numero de pessoas
acompanhadas até 4 semanais

Janeiro

48

Guarda

NEGÓCIO SOCIAL |
Formação profissional
certificada (não
financiada)

Workshop Cabeças no Ar da Academia da Memória

20 familiares por workshop

mar- jun-set-dez

49

Guarda

NEGÓCIO SOCIAL |
Formação profissional
certificada (não
financiada)

Executar uma Conferência «Activamente»

500 participantes

setembro

50

Guarda

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U

Conseguir ocupação total do espaço até ao final do ano

12 pessoas

Dez-13
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#

Região

51

Guarda

52

Guarda

53

Lisboa

54

Projectos/ acções

Objectivos operacionais

Metas (resultados esperados)

Cronograma

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
REDE DE
CONTACTOS |
Parcerias
Informação/Divulgaçã
o Institucional

Promover sessões temáticas/formativas de esclarecimento para empresas,
freelancers e outros interessados

12 pessoas/sessão

mar- jun-set-dez

Assegurar participação activa em todas as reuniões promovidas pelos grupos de
trabalho em que a FSJD está envolvida.

Participação de 100% nas reuniões

Ao longo de 2013

Executar um: Flash Mob "Respeito a diferença"

100 voluntários e colaboradores
dinamizam o flash mob; - pelo
menos 2 instituições da sociedade
civil se unem à FSJD na organização
deste dia; ter a participação de
voluntários séniores; pelo menos,
100 pessoas visualizam o vídeo no
youtube; pelos menos 50 pessoas
partilham o vídeo através do
facebook e do twitter

Mar-13

Lisboa

Informação/Divulgaçã
o Institucional

Promover a realização da peça de Teatro de Natal: caminhos de S. João de Deus

Preencher todos os lugares de um
auditório na freguesia S. João de
Deus´ou na sede da Curia
(PPOHSJD).

Dez-13

55

Lisboa

Informação/Divulgaçã
o Institucional

Exposição nas ruas da cidade dos trabalhos dos doentes das casas de saude:” S.
João de Deus nas ruas de <Lisboa>!

Na semana antes da Páscoa,
"ocupar" uma rua em cada uma das
cidades onde há Casas de Saúde
e/ou Delegações da FSJD com
trabalhos dos doentes

Set-13

56

Lisboa

Negócio Social: Ferro
de Soldar

Criar e executar o plano de Publicidade e Marketing do projecto

Apresentação de propostas a
pedidos de informação de
potenciais interessados

Jan a Dez 2013

57

Lisboa

Negócio Social: Ferro
de Soldar

Criação e teste de guia de procedimentos

guia de procedimentos aprovado

Jan a Dez 2013

58

Lisboa

Negócio Social: Ferro
de Soldar

Promover actividades de Angariação de clientes empresariais por abordagem
directa

4 serviços executados

Jan a Dez 2013
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#

Região

Projectos/ acções

Objectivos operacionais

Metas (resultados esperados)

Cronograma

59

Lisboa

Negócio Social: Pano
de Limpar

Criação e realização de plano de Publicidade e Marketing

Apresentação de propostas a
pedidos de informação de
potenciais interessados

Jan a Dez 2013

60

Lisboa

Negócio Social: Pano
de Limpar

Criação e teste de guia de procedimentos

guia de procedimentos aprovado

Jan a Dez 2013

61

Lisboa

Negócio Social: Pano
de Limpar

Promover actividades de Angariação de clientes empresariais por abordagem
directa

3 clientes de continuidade
angariados

Jan a Dez 2013

62

Lisboa

Garantir a existência de condições estruturais de segurança na utilização das
instalações

Obter certificação de segurança da
S/L, 1º Esq e 5º Andar

Maio

63

Lisboa

Garantir que todos os intervenientes sabem o seu papel no Plano de Emergência

Obter aprovação no plano de
evacuação e socorro

Outubro

64

Lisboa

Garantir a existência de condições de trabalho e de conforto para os clientes

Renovar o mobiliário do 1º Andar

Maio

65

Nacional

NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
NEGÓCIO SOCIAL |
Espaço cowork
solidário SPACE4U
Fundraising

Garantir que os Benfeitores Activos têm acesso fácil ao seu novo numero de
Benfeitor

Todos os benfeitores Activos da
FSJD possuam cartão de benfeitor

Abril e Novembro

66

Nacional

Fundraising

Conhecer a população de benfeitores da FSJD

Relatório semestral automatizado
dos indices e de comportamento
dos benfeitores

Abril a Junho
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Plano de Actividades e Orçamento 2013 – Área” Intervenção Social”

#

Região

Projectos/ acções

Objectivos operacionais

67

Nacional

Formação Activa

Conceber, submeter candidaturas a programas financiados e organizar e
implementar projecto de formação

100% de aprovação de
candidaturas submetidas

Ao longo de
2013

68

Nacional

projecto de
intervenção
"Empreendedorismo
+ no Feminino"

Organizar e implementar projecto de intervenção "Empreendedorismo +
no Feminino"

Execução de 100% das acções
aprovadas, e 85% de avaliação com
classificação igual ou superior a 3
(escala de 1 a 4)

De Março de
2013 a Março de
2014

69

PALOP'S a
Designar

Implementar o projecto de formação

100% de execução de actividades
previstas

2.º semestre

70

Lisboa

Projecto "Formação
Tecnicos de
Reabilitação e
Ortoprotesia"
Campanha Solidária Dar Sangue

Executar Campanha Solidária - Dar Sangue

Realização de 2 colheita de sangue
com 25 pessoas por colheita

Maio e
Novembro

71

Guarda

Armazém Social

Executar o projecto Armazém Social

Obter um espaço/armazém na
cidade para ponto de recolha de
donativos em espécie

Dezembro

72

Guarda

Dar a conhecer a instituição e criar notoriedade na cidade

Exposição no Museu da Guarda com
cerca de 500 visitas

Junho-Julho

73

Guarda

Exposição Vida e
Obra de São João de
Deus
Fotovoice

Produzir actividade "FotoVoice"

Exposição dos trabalhos dos
participantes com 500 visitantes.

Março-Setembro

74

Guarda

Caminhada da
Memória

Executar a actividade "Caminhada da Memória"

Passeio com pistas e jogos durante
o percurso com 50 participantes

Outubro

75

Guarda

Programa de rádio:
«Fazer o bem, bem
feito»

Produzir Programa de rádio: «Fazer o bem, bem feito»

Receber notoriedade publica pelas
instituições mais importantes da
Cidade

Abril-Outubro

76

Guarda

Acolher e apoiar o desenvolvimento das actividades deste grupo no
seguimento do acordo já existente na delegação de Lisboa com o IPAV

Guarda

Receber notoriedade publica pelas
instituições mais importantes da
Cidade. Divulgar a Instituição.
Receber notoriedade publica pelas
instituições mais importantes da
Cidade. Divulgar a Instituição.

Abril-Dez

77

GEPE (grupos de
Entreajuda na procura
de emprego)
Rotas daa Aldeias
Hospitaleiras

Visitar 8 paróquias de 8 aldeias do distrito da Guarda (nos arredores da
cidade) com 3 actividades: promover uma celebração em honra de S. João
de Deus; efectuar uma sessão da academia da memória aos utentes do
centro social local e recolher testemunhos para a actividade 75“fazer o
bem, bem feito!”
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Metas (resultados esperados)

Cronograma

Abril - Julho

Plano Actividades e Orçamento 2013 – Área” Sustentabilidade”

#

Região

Projectos/ acções

Metas (resultados
esperados)

Objectivos operacionais

Cronograma

Estimativa
de custos

78

Lisboa

Ferro de Soldar

Melhorar as condições de Habitabilidade e Salubridade de pessoas idosas
em situação de vulnerabilidade social

250 intervenções executadas

Jan a Dez. 2013

79

Lisboa

Ferro de Soldar

Aumentar a influência da FSJD nas autarquias da cidade

Assinatura de Protocolos para
aumentar a rede de parcerias
activas (pelo menos 4)

Jan a Dez. 2013

80

Lisboa

Armazém Social

Melhorar as condições de Habitabilidade de pessoas idosas em situação
de vulnerabilidade social

Jan a Dez. 2012

81

Lisboa

Armazém Social

Promover a participação da Sociedade Civil no projecto

82

Lisboa

Pano de Limpar

83

Nacional

GIP - Gabinete de
Inserção Profissional

Promover e desenvolver, ambientes capacitadores de autonomia e
segurança , nos domicilios de pessoas idosas em situação de
vulnerabilidade social
Promover a Capacitação para a Empregabilidade de pessoas portadoras
de doença mental

Assinatura de Protocolos para
aumentar a rede de parcerias
activas (pelo menos 4)
Criar e abrir um sistema de pontos
de recolha
4 intervenções executadas
Garantir o inicio dos trabalhos do
GIP

Jan a Dez. 2013

84

Nacional

GIP - Gabinete de
Inserção Profissional

Sensibilização da Sociedade Civil para a Discriminação da pessoa
portadora de Doença Mental, no meio laboral

Garantir o inicio dos trabalhos do
GIP

Jan a Dez. 2013

85

Nacional

Caminhos de S. João
de Deus

Promover uma viagem “experimental” de benfeitores a Granada.

Abril

86

Brasil/Matogrosso
do Sul

Casa da Hospitalidade

Prestar cuidados de saúde primários, acompanhamento social e
reeducação social da população carenciada identificada pelos parceiros
locais.

87

Moçambique

Humanizar em
Moçambique

Prestar actividades de animação socio cultural aos doentes e familias do
centro hospitalar, acompanhar as visitas domiciliárias aos doentes nesse
regime e apoiar os irmãos de s. João de Deus na representação
carismática. (Centro de Saude Mental S. João de Deus)

88

Timor Leste

Formar e Desenvolver

Apoiar os jovens estudantes carenciados da cidade de Laclubar a concluir
os estudos universitários

Aumentar o número de donativos
em valor e o número de contactos
de benfeitores activos
Executar mais de 1000
acompanhamentos durante o
periodo de duração da
permanência da técnica enviada
pela FSJD
Executar mais de 1000
acompanhamentos durante o
periodo de duração da
permanência da técnica enviada
pela FSJD
Apoiar mais de 20 jovens atribuindo
bolsas de estudo correspondentes.
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Jan a Dez. 2012
Jan a Dez. 2013

Jan-Outubro

Durante 2013

Setembro

C

Plano de Actividades e Orçamento 2013 – Área” Gestão Organizacional”

#

Região

Projectos/ acções

Objectivos operacionais

89

Lisboa

FORMAÇÃO | Ciclo
de Formação
Solidária

Conceber e implementar Ciclo de Formação Solidária;

Concepção do Plano de Formação;
Execução de 90% das acções de
formação previstas; 85% de avaliação
com classificação igual ou superior a 3
(escala de 1 a 4)

Março a
Dezembro

90

Lisboa/
Guarda

QUALIDADE | Na rota
da qualidade

Facilitar a implementação de procedimentos e uniformização de impressos em
todos os projectos/ áreas de actuação da FSJD (ISO 9001)

Concepção de manual de procedimentos
em todos os projectos/ áreas de actuação

Ao longo de
2013

91

Lisboa/
Guarda

QUALIDADE | Na rota
da qualidade

Facilitar o desenvolvimento de dinâmicas de avaliação de satisfação em todos os
projectos que envolvam contacto com a comunidade

Ao longo de
2013

92

Lisboa/
Guarda

QUALIDADE | Na rota
da qualidade

Organizar a área de formação profissional com vista à certificação pela DGERT
até ao final do 1.º semestre

90% de respostas devolvidas; 85% de
avaliação com classificação igual ou
superior a 3 (escala de 1 a 4);
Implementação de 2 a 4 acções
correctivas/ de melhoria por projecto/
área de actuação
Certificação da FSJD enquanto entidade
formadora pela DGERT

93

Lisboa/
Guarda

QUALIDADE | Na rota
da qualidade

Implementar o Sistema de Gestão Ambiental em regime pro-bono (ISO14001)

Até Dezembro

94

Lisboa e
Guarda

VOLUNTARIADO

Assegurar uma resposta eficaz às necessidades evidenciadas pelos projectos da
FSJD

Certificação ambiental da FSJD;
Disponibilização de 1 contentor de
recolha
90% de resposta às solicitações

95

Lisboa e
Guarda

VOLUNTARIADO

Avaliar o grau de satisfação dos voluntários e das equipas

85% de avaliação com classificação igual
ou superior a 3 (escala de 1 a 4)

Ao longo de
2013

96

Lisboa e
Guarda

VOLUNTARIADO

Implementar 2 acções de melhoria e/ ou correctivas

Ao longo de
2013

97

Nacional

Fundraising

98

Nacional

Fundraising

Executar 1ª Campanha Semestral de Angariação de Fundos com 3 temas: (1)
Projecto “Somos Por Si”; (2) Timor-Leste – Envio de Colaborador e Voluntário;
(3) Projecto da OH Curia em favor da Missão no Gana.
Executar 2ª Campanha Semestral de Angariação de Fundos com 3 temas: (1)
Apoio a Projectos dos Centros de Saude Mental em Portugal - TELHAL
(Ambulância de transporte) (2) Hospital de Montemor - (Máquina de Rx (3)
Recolha Mundial de Fundos da OH em favor da Missão no Gana.

90% taxa de participação; Concepção de
manual de procedimentos e
(re)formulação de impressos
Aumentar o número de donativos em
valor e o número de contactos de
benfeitores activos
Aumentar o número de donativos em
valor e o número de contactos de
benfeitores activos
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Metas (resultados esperados)

Cronograma

1.º trimestre

Ao longo de
2013

Maio-JunhoJulho
OutubroNovembroDezembro

Plano de Actividades e Orçamento 2013 – Área”Gestão Organizacional”

#

Região

Tema/Inicitiva

99

Guarda

Fundraising

100

Lisboa

Sementes a Crescer

101

Nacional

102

Objectivos operacionais

Metas (resultados esperados)

Cronograma

Executar 1* campanha de Angariação de Fundos Local com os temas: (1)
Academia da memória (2) Somos por Si (Distrito da Guarda) (3) GIP sm / Guarda;
(4) Blocos de Judo - Guarda
Apoiar populações desfavorecidas, principalmente crianças em risco de
exclusão social, contribuindo para a sua integração e sucesso social e escolar.

Aumentar o número de donativos em
valor e o número de contactos de
benfeitores activos
Cumprir metas do programa escolhas
(MTSS)

Julho-AgostoSetembro

Fundraising

Promover em formato” e-commerce” os produtos sociais da FSJD e da produção
em ateliês de ergoterapia dos Centros da ISJD.

JaneiroDezembro

Nacional

Expansão
Institucional

Promover reuniões com autarquias de interesse para a Fundação com a
finalidade de avaliar o estabelecimento de uma delegação da Fundação.

Aumentar o número de donativos em
valor e o número de contactos de
benfeitores activos
Estabelecer 1 nova delegação da FSJD

103

Lisboa

Explorar a execuibilidade da FSJD deter um negócio de âmbito social de apoio à
sua e a outras ONGD para o transito internacional de produtos

Aumentar a influencia da FSJD junto das
restantes ONGD portuguesas

Setembro

104

Lisboa

Novas áreas de
Expansão:
Exportação
Caminhos de S. João
de Deus

Promover uma viagem “experimental” de benfeitores a Granada.

Aumentar o número de donativos em
valor e o número de contactos de
benfeitores activos

Abril

28

Jan-Dez

Setembro

Cronograma de Actividades
A organização temporal das actividades está presente no próximo documento. A distribuição faz-se, frequentemente, em
conformidade com o estabelecimento de parcerias (quando tal é o caso) e por isso mesmo, sofrerá - sempre que se justifique
– alterações na programação.
A realização das actividades tem presente a optimização dos recursos já existentes e, por isso, sempre que se justifique, a
opção será sempre pela reciclagem/reutilização de materiais e/ou a realização de parecerias para o empréstimo de
equipamentos.
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Cronograma de Actividades - Plano de Actividades 2013

#

actividades

RESP

1 Divulgação e promoção do Space4U

SS

2 Campanhas Outdoor

SS

3 Comemorar dia de S. João de Deus

SS

4 SPACE4U - Lançar iniciativas de open-day/open-week

SS

6 SPACE4U - divulgar agenda de eventos

SS

7 SPACE4U - realizar eventos festivos temáticos

SS

9 SPACE4U - criar experiencia piloto para "cowork artesão"

SS

10

SPACE4U - criar ciclo de encontros entre benfeitores

SS

11

SPACE4U - realizar encontros de reflexão

SS

12

SPACE4U - constituir grupo de mentores

SS

13

SPACE4U - realizar protocolos de parceria (beneficios aos coworkers)

SS

14

SPACE4U - realizar eventos festivos proprios da OH

SS

15

SPACE4U - realizar acção solidária comum ao projecto

SS

16

SPACE4U - potenciar a celebração de eventos nacionais festivos

SS

17

SPACE4U - potenciar a celebração de eventos nacionais festivos - avaliação

SS

18

SPACE4U - Facilitar a celebração de aniversário dos coworkers

SS

19

SPACE4U - Executar actividade do dia do coworker

SS

20

SPACE4U - avaliar satisfação da actividade "dia do coworker"

SS

21

SPACE4U - criar video do dia do coworker

SS

22

SPACE4U - dinamizar espaços de partilha de informação

SS

23

Projecto Desafios4U - implementar

SS

24

Projecto Desafios4U - avaliação

SS

25

SPACE4U - avaliar satisfação de coworkers

SS

26

SPACE4U - criar manual de procedimentos

SS

27

SPACE4U - revisão do regulamento

SS

28

SPACE4U - renovar WC

SS

29

SPACE4U - Equipar com material de som e jogos

30

Atrium H - Operação Ocupação a 100%

SS

31

Atrium H - realizar protocolos com universidades e parceiros

SS

32

Atrium H - potenciar envolvimento entre projectos do edificio

SS

33

Atrium H - festejar o dia do Atrium Hospitalidade

SS

34

Atrium H - avaliar satisfação de residentes

SS

35

Atrium H - criar manual de procedimentos

SS

36

Atrium H - revisão de regulamento

SS

37

Atrium H - aumentar acervo documental

SS

38

Espaço - Granada - realizar eventos

SS

39

Espaço - Granada - avaliar satisfação de utilizadores

SS

40

Espaço - Granada - criar manual de procedimentos e regulamento

SS

41

Espaço - Granada - renovar espaço

SS

42

Espaço - Granada -Implementar Acção de formação não certificada FSJD

SS

43

Espaço - Granada - Avaliar Acção de formação implementada (FSJD)

SS

44

Presença nas reuniões de parceiros

SS

45

GIP - (Guarda) - implementar no espaço SPACE4U

PL

46

Academia da Memória - Executar Workshop "estimulação cognitiva nas demências"

PL

47

Academia da memória - implementar projecto

PL

48

Academia da Memória - Executar Workshop "cabeças no ar"

PL

49

Executar Conferência "Activamente" - UBI

PL

50

SPACE4U - Guarda - Operação Ocupação a 100%

SS/PL

51

Executar Sessões/formações temáticas para empresas/freelancers

SS/PL

52

Presença nas reuniões de parceiros

53

Executar FlashMob - "Repeito a diferença, sou hospitaleiro!"

54

Executar Peça de Teatro "Caminhso de S. João de Deus"

SP

55

Exposição de trabalhos "S. João de Deus nas ruas de ...(cidade)"

SP

56

Ferro de Soldar - Plano de Publicidade e Marketing

RBD

57

Ferro de Soldar - criar guia de procedimentos

RBD

58

Ferro de Soldar- angariação de clientes p/ abordagem directa

RBD
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Cronograma de Actividades - Plano de Actividades 2013

59

Pano de Limpar - apresentação a potenciais benfeitores

RBD

60

Pano de Limpar - criar guia de procedimentos

RBD

61

Pano de Limpar - angariação de clientes p/ abordagem directa

RBD

62

Obter certificação de Emergência e Segurança

SS/RFA

63

Fazer simulação do Plano de Emergência

SS/RFA

64

Renovar mobiliário do 1º andar

SS

65

Emissão de cartões de benfeitor

PR

66

Relatório de getão e marketing: a população benfeitora da FSJD

PR

67

candidaturas à organização de formação activa

SS

68

Projecto de intervenção "empreendedorismo + no feminino"

SS

69

Formação para Técnicos de Reabilitação e Ortoprotesia - PALOP's

SS

70

Campanha Solidária - "Dar sangue? É na boa!!"

SS

71

Armazém Social - acções de divulgação junto da população da Guarda

PL

72

Exposição Vida e Obra de S. João de Deus

PL

73

FotoVoice

PL

74

Caminhada da Memória

PL

75

Programa de rádio: "fazer o Bem, bem feito"

PL

76

GEPE - dinamização

PL

77

Rota das Aldeias Hospitaleiras

PL

78

Ferro de Soldar - acções de intervenção

RBD

79

Ferro de Soldar - protocolos com novas autarquias

RBD

80

Armazém Social - acções de intervenção

RBD

81

Armazém Social - acções de divulgação junto da população

RBD

82

Pano de Limpar - Acções de Intervenção

RBD

83

GIPsm - Acções de capacitação da população alvo

SS/PL

84

GIPsm - Acções de sensibilização da sociedade civil

SS/PL

Caminhos de S. João de Deus - perigrinações

SP/PL

85
86

Casa da Hospitalidade

CA

87

Humanizar em Moçambique

FM

88

Formar e Desenvolver em Timor Leste

VL

89

Implementar ciclos de formação solidária

90

Implementação de procedimentos (preparação para ISO 9001)

SS/PL

91

Promover a avaliação da satisfação nos projectos

SS/PL

92

Realizar a candidatura a certificação DGERT

SS/PL

93

Implementar o sistema de gestão ambiental (ISO14001)

SS/PL

94

Promoção do voluntariado na FSJD - implementar respostas às necessidades

SS/PL

95

Promoção do voluntariado na FSJD - avaliar binómio necessidade/resposta

SS/PL

96

Promoção do voluntariado na FSJD - correcções e melhorias

SS/PL

97

Lançamento "1º Gestos Solidários 2013 - Nacional"

98

Lançamento "2º Gestos Solidários 2013 - Nacional"

SP

99

Lançamento "3º Gestos Solidários 2013 - Guarda"

SP/PL

### sementes a crescer - programa Escolhas
### Produtos sociais (FSJD e ISJD) em e-commerce
### Reuniões com autarquias (expansão da FSJD?)
### Explorar viabilidade de negocio social ligado à exportação
### Promover peregrinação experimental de benfeitores a Granada
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Legenda: VL - Ir. Vitor Lameiras; SS - Sandra Silva; PL - Patricia Loureiro; RFA - Rui Ferreira Amaral; MV - Marta Vaz; SP - Samuel Pimenta; FM - Florbela Maria; CA - Catarina
António; RBD - Ricardo Brilhante Dias; PR - Patricia Ramilo
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Mapa de Gastos por Actividade

Para melhor controlo dos gastos, principalmente para os responsáveis pela sua execução, o próximo mapa
oferece a distribuição de recursos financeiros por cada actividade. Foi ainda considerado de maior utilidade
incluir neste mapa as rubricas onde esses gastos se registarão.
As actividades que não se apresentarem neste mapa de gastos não estão consideradas enquanto actividades
com necessidade de gastos para se desenvolverem, i.e. não estará programado qualquer gasto associado
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TOTAL
6

Gastos

62

Fornecimentos e serviços externos

622

Serviços especializados

6221

Trabalhos especializados

6222

Publicidade e propaganda

6223

Vigilância e segurança

6224

Honorários

62241 Honorários - mercado nacional
62242 Técnicos
62243 Monitores
62244 Dinamizador Comunitário
62245 Colaboradores Ocasionais
62246 Monitor Cid
6225

Comissões

622501 Comissões Bancárias
6226
6228

Conservação e reparação
Outros

623

Materiais

6231

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

6232

Livros e documentação técnica

6233

Material de escritório

6234

Artigos para oferta

6235

Material informático

6238

Outros

62381 Material diverso
624

Energia e fluidos

6241

Electricidade

6242

Combustíveis

255.051,43 €
100.525,12 €
55.722,60 €
11.423,00 €
6.808,60 €
3.000,00 €
32.091,00 €
600,00 €
9.240,00 €
4.800,00 €
7.500,00 €
400,00 €
9.551,00 €
- €
150,00 €
2.250,00 €
- €
10.630,00 €
2.230,00 €
50,00 €
2.110,00 €
200,00 €
2.740,00 €
1.650,00 €
1.650,00 €
11.980,00 €
9.840,00 €

14

19

33

41

42

46

47

48

49

50

51

72

73

74

86

100

300,00 €

357,62 €

50,00 €

100,00 €

700,00 €

320,00 €

427,50 €

80,00 €

500,00 €

1.162,80 €

40,00 €

30,00 €

170,00 €

20,00 €

30,00 €

62.930,64 €

67.318,56 €

2.800,00 €
80

327,5

2.800,00 €
637,50 €
- €
- €
600,00 €
9.240,00 €
4.800,00 €
7.500,00 €
400,00 €
9.551,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
2.210,00 €
- €
1.360,00 €
157,62 €
1.660,00 €
930,00 €
- €
- €
- €
- €

100

200

240

200

30

60
9.240,00 €
4.800,00 €
7.500,00 €
400,00 €
9.551,00 €

300

100

100

20

10

1.660,00 €

20

1.360,00 €
157,62
960,00 €

700

930,00 €

62421 Combustíveis - gasóleo
62422 Combustíveis - gasolina
62423 Combustíveis - gás
6243

Água

6248

Outros

625

Deslocações, estadas e transportes

6251

Deslocações e estadas

62511 Deslocações estadia do pessoal
625112 Despesas de alimentação
625113 Despesas de transporte
62512 Deslocações estadia da gerência
625122 Despesas de alimentação
625123 Despesas de transporte

700,00 €
1.440,00 €
6.870,00 €
3.880,00 €
1.680,00 €
2.200,00 €
1.070,00 €
120,00 €
950,00 €

1.500,00 €
300

40

1.000,00 €

160

62513 Recepções
625131 Despesas de alimentação
6252

Transportes de pessoal

62521 Passes
62522 Bilhetes
626

Serviços diversos

6261

Rendas e alugueres

62611 Rendas de imóveis
6262

Comunicação

62621 Comunicação-despesas postais
62622 Comunicação-telefones e out
6263

Seguros

626301 Seguros - Estabelecimento comercial
626303 Seguros - Responsabilidade Civil
626304 Seguros - Sementes
6265

Contencioso e notariado

6266

Despesas de representação

6267

Limpeza, higiene e conforto

63

Gastos com o pessoal

6321

Remunerações do pessoal - venc.

63211 R.P-Sector de Produção - Venc.
63212 R.P-Sector de Produção - S. Férias
63213 R.P-Sector de Produção - S. Natal
63214 R.P-Sector de Produção - S. Aliment
63217 R.P-Sector Prod.- Ajudas de Custo
6332

2.400,00 €
7.769,06 €
3.500,00 €
4.269,06 €
1.973,46 €
249,06 €
324,40 €
1.400,00 €
360,00 €
2.820,00 €
100.276,31 €
83.736,02 €
66.885,92 €
4.821,53 €
3.446,53 €
8.282,04 €
300,00 €

50

720,00 €

682,8

1.400,00 €
30
480

14.400,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.124,64 €

Outros benefícios

634

Indemnizações

6341

Indemnizações-órg. sociais

6342

Indemnizações-pessoal

635

Encargos sobre remunerações

6352

Enc. s/rem.-pessoal

63521 Enc. s/Rem.-Pess. - Sector Admin.
Seguros de acidentes no trabalho e doenças
636
profissionais
6361
Seg.ac.trb-orgãos sociais
6362

150,00 €
1.770,00 €
1.720,00 €
50,00 €
15.322,52 €

15.632,02 €

1.185,00 €

908,27 €
565,11 €

68

Outros gastos e perdas

681

Impostos

6811

Impostos directos

€

-

€

-

€
€
€
€

681231 Imp selo- outros
681232 Imp selo- empréstimos c/exterior
Taxas

6818

Outros impostos indirectos

682

Descontos de pronto pagamento concedidos

687

Alienações
Sinistros

6873

Abates

6874

Gastos em propriedades de investimento

6878

Outras gastos e perdas

688

Outros

6881

Correcções relativas a períodos anteriores

6882

50,00 €

Gastos e perdas em investimentos não financeiros

6871
6872

Donativos

6883

Quotizações

6884

Ofertas e amostras de inventários

6885

Insuficiência da estimativa para impostos

6886

Perdas em instrumentos financeiros

51.250,00 €

68861 Donativos
6888

Outros não especificados

68881 Outros não Especificados
68882 Multas Fiscais
68883 Multas não Fiscais
68884 Outras Penalidades
68885 Correcções Relat. Exercícios Ant.
Custos com apoios financeiros concedidos e associados ou
689
utentes
6891
Subsídios, donativos, bolsas de estudo
6892

Prestações a associados das Mutualidades

6893

Capitais vendidos - associados das Mutualidades

6894

Prestações dos regimes profissionais complementares

6895

Rendas vitalícias - associados das Mutualidades

6896

Prestações pecuniárias de cuidados de saúde

6898

Outros custos inerentes a associados

- €
1.500,00 €
1.500,00 €
- €
- €
- €
- €
50,00 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1.402,80 €
- €
- €
- €
1.400,00 €
30,00 €
- €
480,00 €
- €
- €
14.400,00 €
1.200,00 €
1.200,00 €
1.124,64 €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
1.185,00 €

-

Impostos indirectos:

68121 Direitos aduaneiros

6813

€
€
€
€
€

50,00 €

68118 Outros impostos directos

68123 Imposto do selo

€

-

2.400,00 €

343,16 €
2.500,00 €

68112 Outra contribuição autárquica
6812

€

-

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

68111 IMI-Imp. Municipal de Imóveis

68122 Imposto s/ o valor acrescentado

-

-

Seg.ac.trb - pessoal

63621 Seg.Ac.Trb - Pessoal - Sect. Admin.

TOTAL
ACTIVIDADES

2
100,00 €

500,00 €

500

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
500,00 €
- €
- €
- €
- €
-

€
€
€
€
€
€
€
€
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Orçamento
2013
O orçamento para o ano de
2013 foi efectuado tendo em
consideração os dados dos
anos de 2010 em diante.
Tendo em atenção os dados
existentes

e

que

estes

serviram como suporte para a
orçamentação das actividades
estruturais

que

agora

se

programam, teremos que ter
em conta que a extrapolação
de custos para este ano e o
suporte que estas efectuam
principalmente nas rubricas
de

receitas

relevantes.

são
Por

pouco
isso

a

apresentação de receitas é um
desafio que se coloca não
apenas à gestão da Fundação,
mas também manutenção da
premissa de sustentabilidade
sempre presente.
O optimismo de orçamentação
das receitas é contrabalançado
com

algum

elaboração
postura

que

adequeada

pessimismo
das

despesas,

nos
no

na

pareceu

clima

de

instabilidade actual.
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Na Rubrica de Gastos foram considerados todos os gastos que a Fundação São João de Deus terá do
decurso das atividades. Foram considerados todos os gastos envolvidos na execução do plano de
actividades e todos os custos de estrutura da Fundação, como os Fornecimentos e serviços externos,
Gastos com o pessoal, outros gastos e perdas e gastos e perdas de financiamento.
A Rúbrica de Gastos considera os gastos da delegação de Lisboa conjuntamente com a delegação da
Guarda. São consideradas em Plano diversas actividades para promover o Cowork, a formação e o
Atrium Hospitalidade, esse aumento de gastos foi tido em conta. São ainda contabilizadas, por
semelhança a 2012, um valor estimado de donativos que serão entregues a projectos.
A Fundação São João de Deus é entidade gestora do Projeto Sementes a Crescer, embora o projeto seja
100% financiado pelo programa Escolhas esse gasto também foi tido em conta.

Rubricas de Gastos

Pressupostos

Os Rendimentos considerados são provenientes das Prestações de serviços, Subsídios à Exploração,
Outros rendimentos e Juros/ outros rendimentos similares. Tendo sido considerado em plano de
atividades o investimento nas actividades do Cowork, Formação e do Atrium Hospitalidade, esse
incremento foi também considerado. São ainda contabilizadas, por semelhança a 2012, um valor
estimado de donativos recebidos de benfeitores (para entregar a projectos).
Os valores dos rendimentos tributáveis em sede de IVA, obtidos da prestação de serviços incluem, para
simplificação do apuramento destas rubricas, o valor deste imposto recebido.
Como referido anteriormente, a Fundação são João de Deus é entidade gestora do Projeto sementes a
Crescer. Uma vez que os gastos do projeto foram tidos em conta, o financiamento proveniente do mesmo
também foi considerado. Este projecto tem um orçamento próprio com controlo orçamental também
próprio em plataforma informática. Ainda assim, os valores das suas rubricas foram incluídas e
englobadas nas respectivas rubricas do orçamento da Fundação.
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Rubricas de Rendimentos

Na Rubrica de Rendimentos foram considerados todos os réditos que a Fundação S. João de Deus terá
com o desenvolvimento da das suas atividades. Foram tidos em conta todos os rendimentos provenientes
das activiadades designadas como “negócios sociais”da delegação de Lisboa conjuntamente com a
delegação da Guarda.

Orçamento 2013 – Rubricas de Gastos

6

Gastos

253.401,43

62

Fornecimentos e serviços externos

98.875,12

622

Serviços especializados

55.722,60

6221

Trabalhos especializados

11.423,00

6222

Publicidade e propaganda

6.808,60

6223

Vigilância e segurança

3.000,00

6224

Honorários

62241

Honorários - mercado nacional

622401

Técnicos

9.240,00

622402

Monitores

4.800,00

622403

Dinamizador Comunitário

7.500,00

622404

Colaboradores Ocasionais

622405

Monitor Cid

9.551,00

6225

Comissões

150,00

6226

Conservação e reparação

2.250,00

623

Materiais

8.980,00

6231

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido

2.230,00

6232

Livros e documentação técnica

6233

Material de escritório

6234

Artigos para oferta

6235

Material informático

6238

Outros

930,00

62381

Material para Atrium

720,00

624

Energia e fluidos

6241

Electricidade

9.840,00

6242

Combustíveis

700,00

6243

Água

1.440,00

625

Deslocações, estadas e transportes

6.870,00

6251

Deslocações e estadas

5.100,00

62511

Deslocações estadia do pessoal

3.880,00

625112

Despesas de alimentação

1.680,00

625113

Despesas de transporte

2.200,00

62512

Deslocações estadia da gerência

1.070,00

625122

Despesas de alimentação

120,00

625123

Despesas de transporte

950,00

62513

Recepções

150,00

32.091,00
600,00

400,00

50,00
2.110,00
200,00
2.740,00

11.980,00
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6252

Transportes de pessoal

1.770,00

62521

Passes

1.720,00

62522

Bilhetes

626

Serviços diversos

6261

Rendas e alugueres

2.400,00

6262

Comunicação

7.769,06

62621

Comunicação-despesas postais

3.500,00

62622

Comunicação-telefones e out

4.269,06

6263

Seguros

1.973,46

626301

Seguros - Estabelecimento comercial

249,06

626303

Seguros - Responsabilidade Civil

324,40

626304

Seguros - Sementes a Crescer

6265

Contencioso e notariado

6267

Limpeza, higiene e conforto

63

Gastos com o pessoal

6321

Remunerações do pessoal - venc.

83.736,02

63211

R.P-Sector de Produção - Venc.

66.885,92

63212

R.P-Sector de Produção - S. Férias

4.821,53

63213

R.P-Sector de Produção - S. Natal

3.446,53

63214

R.P-Sector de Produção - S. Aliment

8.282,04

63217

R.P-Sector Prod.- Ajudas de Custo

635

Encargos sobre remunerações

6352

Enc. s/rem.-pessoal

636

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

908,27

6361

Seg.ac.trb-orgãos sociais

565,11

6362

Seg.ac.trb - pessoal

343,16

68

Outros gastos e perdas

681

Impostos

2.500,00

6812

Impostos indirectos:

2.450,00

68122

Imposto s/ o valor acrescentado

2.400,00

68123

Imposto do selo

50,00

6813

Taxas

50,00

6882

Donativos

6888

Outros não especificados

50,00
15.322,52

1.400,00
360,00
2.820,00
100.276,31

300,00
15.632,02

54.250,00

51.250,00
500,00
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Rubrica

Descrição

Valor
orçamentado

6221

- As actualizações do sistema F3M no valor de 300,00€;
- Um pacote de 3 horas para assistência ao programa PHC no valor de
165,00€;
- O valor para a auditoria de contas pela empresa PKF no valor de
1.230,00€;
- O valor da medicina no trabalho onde inclui as consultas e as análises
dos colaboradores na empresa SAGIES no valor de 1.100,00€;
- O serviço da empresa Webvila na manutenção do domínio “fundacaosjd.pt” no valor de 228,00€;
- O serviço do Técnico Oficial de Contas para o projecto Sementes a
Crescer no valor de 1.800,00€;
- O serviço de manutenção informática para Lisboa no valor de 1200€ e
para a Guarda no valor de 300,00€;
- A manutenção informática necessária para o projecto Sementes a
Crescer no valor de 1.000,00€;
- A reparação e reorganização do sistema eléctrico da sala do servidor no
valor de 1.500,00€;
O
serviço
da
empresa
Multimac
na
manutenção
da
impressora/fotocopiadora SHARP e o custo das fotocópias. Este serviço
tem um custo previsível de 1.200,00€;
- A instalação de central telefónica eventualmente cedida pelo ISJD no
valor de 1.000,00€.
- A manutenção de computadores em uso no projecto Sementes a Crescer
no valor de 400,00€.
- A emissão dos Gestos Solidários (GS) para as duas campanhas anuais no
valor de 4.391,10€;
- A emissão de cartazes, flyers e brochuras para diversos projectos no
valor de 1.617,50€;
- A colocação de anúncios promocionais de angariação de novos
benfeitores em jornais na Guarda no valor de 200,00€ e em Lisboa no
valor de 50,00€;
- Compromissos para a assinatura de publicações de entidades parceiras
no valor de 50,00€;
- A colocação de um Totem na entrada do prédio para divulgação das
empresas sediadas no espaço de Cowork. A aquisição do Totem tem o
valor estimado de 500,00€.
Implementação do plano de emergência e extintores nos espaços de
Cowork e Atrium Hospitalidade com o intuito de conseguir a actualização
da situação de uso dos mesmos.
Estão contabilizados 400€ para os prestadores de serviços ocasionais do
projecto Sementes a Crescer, 31.091,00€ para os prestadores de serviços
regulares do projecto Sementes a Crescer e 600,00€ prestadores de
serviços que intervenham em actividades organizadas pela Fundação
Estão contabilizados valores para comissões bancárias no âmbito de
operações bancárias diversas e transferências para entrega de donativos
a projectos internacionais.
Foi considerado o valor de 2.000,00€ para concretização eventual de
obras ou pequenos arranjos no espaço da Delegação da Guarda e o valor
de 250,00€ para a concretização eventual de reparações no espaço do
Atrium Hospitalidade.
- Materiais para consumo nas actividades do projecto Sementes a Crescer
no valor de 1.660,00€;
- Materiais para consumo nas actividades constantes no plano de
actividades da Fundação São João de Deus no valor de 570,00€.

11.423,00€

6222

6223
6224

6225
6226

6231
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6.808,60€.

3.000,00€
32.091,00€

150,00€
2.250,00€

2.230,00€

6232
6233

6234
6235

6238
62381
6241

6242

6243

6251

6252

6261
6262

6263

Está considerado a aquisição de documentação contabilística de
Empresas do Sector Não Lucrativo (ESNL), para apoio à contabilidade.
- Aquisição de material para composição da Sala de Formação no valor de
500,00€;
- Aquisição de material para os espaços de Cowork (Lisboa e Guarda) no
valor de 250,00€;
- Aquisição de material de escritório para o projecto Sementes a Crescer
no valor de 1.360,00€.
Está contabilizado os artigos para celebração do dia do Cowork e para
oferta pelo Natal.
- Aquisição de um Computador para a Contabilidade no valor de 500,00€;
- Aquisição de material informático diverso para a Delegação da Guarda
no valor de 500,00€;
-Aquisição de quatro computadores na Entreajuda no valor de 80,00€;
- Aquisição de material informático para o Projecto Sementes a Crescer no
valor de 960,00€;
- Aquisição de um videoprojector para a sala de formação da Delegação
de Lisboa no valor de 700,00€.
Está considerado a compra para o projecto Sementes a Crescer de uma
máquina digital no valor de 80,00€, de um leitor de DVD no valor de
50,00€ e de outros equipamentos não especificados no valor de 800,00€.
Está contabilizado a aquisição de colchas, lençóis, toalhas e antiderrapantes para serem usados no Atrium Hospitalidade, na importância
de 670,00€ e a compra de um microondas no valor de 50€
- O custo com a electricidade do espaço de Cowork e Sede da Fundação
em Lisboa no valor de 7.200,00€;
- O custo com a electricidade do Atrium hospitalidade no valor de
840,00€;
- O custo com a Electricidade do espaço da Delegação da Guarda no valor
de 1.800,00€.
Está considerado o gás do espaço de Cowork em Lisboa no valor de
360,00€ e do espaço de Cowork na Guarda no valor de 100,00€. Foi
contabilizado também o valor do gás do espaço Atrium Hospitalidade no
valor de 240,00€.
Está considerado o consumo de água nos espaços de Cowork em Lisboa
no valor de 600,00€ e na Guarda no valor de 360,00€. Considerámos
também o consumo de água no espaço Atrium Hospitalidade no valor de
480,00€.
Está considerado as deslocações e estadias do pessoal no valor de
3.880,00€, deslocações e estadias da gerência no valor de 1.070,00€ e foi
também considerado também o valor de 150,00€ para despesas de
alimentação com recepções de visitantes.
Estão considerados títulos de transporte/passes: do voluntário Luis Santos;
Os passes de colaboradores que estão ao abrigo de um Contrato de
Emprego de Inserção (CEI). A estes orçamenta-se o valor de 1.720,00€.
Considera-se também 50,00€ para o carregamento do cartão Lisboa Viva.
Considera-se o valor da renda do espaço da Delegação da Guarda, na Rua
Tenente Valedim nº 1, 6300 – 764 Guarda.
- O envio dos Gestos Solidários das duas campanhas anuais no valor de
2.500,00€;
- O envio de recibos referentes aos donativos recebidos no valor de
1.000,00€;
- Todos os custos com telefone fixo, telemóveis e MEO da Delegação da
Guarda e Lisboa com o valor de 3.549,06€
-Os custos de internet do projecto Sementes a Crescer no valor de
720,00€.
Foi contabilizado o Seguro de responsabilidade Civil no valor de 324,40€
e o Seguro Multirriscos no valor de 249,06€. Foi considerado também o
valor de 1.400,00€ dos seguros necessários para o projecto Sementes a
Crescer.
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50,00€
2.110,00€

200,00€
2.740,00€

930,00€
720,00€
9.840,00€

700,00€

1.440,00€

5.100,00€

1.770,00€

2.400,00€
7.769,06€

1.973,46€

6265
6267

6321

6352
6361
6362
6812
6813
6882
6888

Foi contabilizado o valor das despesas de reconhecimento de actos e
parecer jurídico que sejam entendidos como necessários.
Foi considerado o valor de 1.200,00€ para produtos de limpeza dos
espaços de Cowork em Lisboa; o valor de 720,00€ para produtos de
limpeza do espaço Atrium Hospitalidade; o valor de 480,00€ para a
limpeza do espaço da Delegação da Guarda.
Foi contabilizado o valor de 66.885,92€ para vencimentos; 4.821,53€ para
subsídios de férias; 3.446,53€ para subsídios de natal; 8.282,04€ para
subsídios de alimentação e 300,00€ para as ajudas de custo com o
projecto humanizar em Nampula, Moçambique.
Foi contabilizado o valor da taxa de 20,8% para a Segurança Social sobre
os vencimentos e subsídios dos colaboradores.
Foi contabilizado o seguro de saúde da gerência.
Foi considerado o valor do seguro de acidentes de trabalho de todos os
colaboradores da fundação.
Foi contabilizado o Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) a entregar
ao estado no valor de 2.400,00€; o imposto de selo no valor de 50,00€.
Foi estimado o valor de taxas que a fundação possa ter que suportar em
alguns serviços, nomeadamente a EDP ou EPAL.
Foi contabilizado o valor que corresponde à entrega dos donativos às
respectivas campanhas.
Foi contabilizado o valor que corresponde ao custo a suportar para obter
acreditação.
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360,00€
2.820,00€

83.736,02€

15,632.02€
565,11€
343,16€
2.450,00€
50,00€
51.250,00€
500,00€
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Orçamento 2013 – Rubricas de Rendimentos
7

Rendimentos

256.432,23

72

Prestações de serviços

106.188,80

725

Serviços secundários

106.188,80

72501

Aluguer de espaços

72502

Acção Cognitiva

72503

Organização de Eventos

3.525,00

72504

Acções de Formação

1.000,00

72505

Organização de Viagens

1.740,00

726

IVA dos serviços com imposto incluído

75

Subsídios, doações e legados à exploração

128.443,43

751

Subsídios do Estado e outros entes públicos

78.443,43

7511

Consignação IRS

6.000,00

7512

Subsídios IEFP

7.364,43

7813

Sementes

65.079,00

752

Subsídios de outras entidades

50.000,00

7521

Donativo Numerário

50.000,00

78

Outros rendimentos e ganhos

1.800,00

781

Rendimentos suplementares

1.800,00

7811

Serviços sociais

1.800,00

79

Juros, dividendos e outros rendimentos similares

20.000,00

791

Juros obtidos

20.000,00

99.223,80
700,00

Orçamento 2013 – Rubrica de Resultados
8

Resultados

81

Resultado Liquido do Período

3.030,80
3.030,80
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Rubric
a

Descrição

Valor
orçamentado

72501

99.223,80€
Projecto

Tipo

Alugueres (28)
Domiciliações (1)
Sala de Reuniões (40h)
Sala de Formação (40 semanas)
Atrium Hospitalidade [8 (275€) + 1 (375€)]
Alugueres
Cowork
Domiciliações
Guarda
Sala de Reuniões
Total
Cowork
Lisboa

Notas
Anexas
1 a)
1 b)
1 c)
1 d)
2
3 a)
3 b)
3 c)

Valor
67 200,00€
4 428,00€
5 904,00€
17 220,00€
30 900,00€
19 800,00€
4 428,00€
5 904,00€
155 784,00€

1. Projecto de Cowork em Lisboa
a)
Os 28 lugares/espaços de Cowork foram calculados tendo em
consideração a seguinte contagem:
- 11 Espaços na sobre Loja (em “Open Space”);
- 4 Espaços na Sala 1;
- 5 Espaços na Sala 2;
- 0 Espaços na Sala 3;
- 4 Espaços na Sala 4;
- 4 Espaços na Sala 5.
O valor por espaço e mês foi calculado com uma mensalidade de 200€ (com IVA
incluído à taxa em vigor) e considerando uma taxa de ocupação máxima de 100% nos
365 dias do ano.
Cálculos:
200€ x 28 x 12 = 67.200,00€
b)
O espaço reservado a Domiciliação, será único, em “Open Space”, e é
considerado como possível de ser ocupado, por fracções de tempo diárias de 3 horas
durante uma semana. I.e., a cada domiciliação corresponderá a utilização semanal de
um período de 3 horas, nas 9 horas possíveis. Semanalmente poderão ser utilizados 15
desses períodos de tempo.
Cálculos:
24,60€ x 15 x 12 = 4.428,00€
c)
A Sala de Reuniões é um espaço partilhado em utilização por todos os
Coworkers em regime de aluguer mensal e domiciliação, sob marcação prévia e sem
restrição ao volume de horas marcadas. O aluguer extremo deste espaço far-se-á
segundo as regras de marcação prévia e com o valor de serviço de 12,30€ (com IVA
incluído à taxa em vigor) e considerando a utilização razoável de 40 horas mensais
(ocupação diária máxima de 2 horas).
Cálculos:
12,30€ x 2 x 5 x 4 x 12 = 5.904,00€
d)
O espaço de Sala de Formação, localizado no 6º piso do edifício, estará
disponível sob marcação e supervisão da Fundação. O serviço corresponde à
utilização anual de 40 semanas (foram deduzidas 12 semanas correspondentes a
meses de férias, festas e interrupções diversas). O valor tido em conta para orçamento
foi o aluguer semanal do espaço apesar de este ter uma tabela de valores possíveis
em função da ocupação.
Aluguer por:
 Hora: 7€ + IVA;
 1 Dia (entre as 9h e as 18h): 60€ + IVA;
 2 Dias (entre as 9h e as 18h): 100€ + IVA;
 1 Semana: 250€ + IVA.
Nota: Estes valores são sem equipamentos. Disponibilizamos:Cadeiras; Mesas;
Quadro branco; Acesso ao terraço exterior; WC)
Aluguer com equipamentos (acesso a máquina de café, vídeo projector e portátil)
Aluguer por:
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 Hora: 10 + IVA;
 1 Dia (entre as 9h e as18h): 85€ + IVA;
 2 Dias (entre as 9h e as 18h): 160€ + IVA;
 1 Semana: 350€ + IVA (430,50).
Cálculos: 430,50€ x 40 semanas = 17.220,00€
2. O espaço Atrium Hospitalidade é composto por 4 quartos duplos e um
individual, sendo que este último ficará também para outros regimes que não
o aluguer mensal a professores, conforme definido no projecto inicial. O valor
de cama nos quartos duplos é de 250€ (com IVA incluído à taxa em vigor) e o
individual, estimado – se utilizado em regime de aluguer mensal – em 350€
(com IVA incluído à taxa em vigor).
Cálculos: [(8 x 275€) + (1 x 375€)] x 12 meses = 30.900,00€
3. Projecto de Cowork na Guarda
a)
O espaço é composto por 11 espaços de Cowork em “Open Space”,
com valor por mês de 150€ (com IVA incluído à taxa em vigor) e considerando uma
taxa de ocupação máxima de 100% nos 365 dias do ano.
Cálculos:
150€ x 11 espaços x 12 meses = 19.800,00€
b) Ver o ponto anterior 1.b).
c) Ver o ponto anterior 1.c).
Para Orçamentação desta rubrica considerámos uma taxa de sucesso de:

72502

72503

72504
72505

7251

751

78

- 100% Nas intervenções do projecto Ferro de Soldar e do projecto Pano de Limpar;
- 75% Nas receitas de alugueres mensais do Cowork tanto em Lisboa como na Guarda,
nos alugueres em regime de Domiciliação em Lisboa e nos alugueres da Sala de
Formação;
- 50% Nos alugueres do Atrium Hospitalidade;
- 25% Nos alugueres em regime de Domiciliação na Guarda;
- 10% Nos alugueres a pessoas externas das Salas de reuniões na Guarda e em Lisboa.
Considerando as taxas de sucesso acima indicadas obtemos os valor de 99.223,80 que
foi considerado na rubrica 72501
Nas Sessões da acção cognitiva que estão a decorrer na Delegação da Guarda
estimamos uma receita de 700,00€. Este projecto visa promover sessões de
estimulação cognitiva à população idosa, nas paróquias (Centros de dia) do distrito da
Guarda. O préstimo é prestado em colaboração com uma psicóloga, parceira da
Fundação. Cada sessão tem o valor por participante de 5€ onde estimámos uma
participação de 140 pessoas.
A nível de plano de actividades foi pensado a organização de dois eventos e a
realização de duas acções de formação a decorrer durante o ano 2013, para cada um
dos eventos foi considerado uma receita de 1.250,00€ e para cada acção de formação
uma receita de 500,00€. Adiciona-se o valor de 1025,00€ para .............
Contabilizamos outras acções de formação ainda a formular.
A Fundação para o ano 2013 pensa organizar uma viagem a Granada onde o públicoalvo será os benfeitores que estejam interessados em participar. Foi considerada uma
receita de 1.740,00€ mas como apurar as despesas seria complicado consideramos o
mesmo valor em gastos como acontece com as campanhas.
Para a parte Social consideramos que cada uma das quatro campanhas anuais atingirá
uma receita de 5.000,00€ e cada um dos dois Fundos de Emergência atingirá uma
receita de 15.000,00€. Este valor tem efeito nulo no apuramento do resultado final pois
foi considerado na parte de despesa (valores a entregar a campanhas).
Na rubrica 751 está contabilizado o valor de 6.000,00€ para a consignação, o valor de
7.364,43€ dos subsídios do IEFP relativamente aos estágios profissionais e aos
contratos de emprego de inserção que são financiados e por fim o valor de 65.079,00€
relativamente ao projecto Sementes a Crescer que é financiado a 100% pelo
Programa Escolhas
Na rubrica 78 estão considerados rendimentos relativos a prestação de serviços de
pequenos arranjos ao domicílio (projecto-piloto para 2013). O projecto tem o
objectivo principal da intervenção social. A intenção como negócio social prevê
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700,00€

3525,00€

1000,00€
1.740,00€

50.000,00€

78.443,43€

1.800,00€

apenas 12 ocorrências anuais e prevê-se que cada uma tenha um valor de 100€ (com
IVA incluído à taxa em vigor). Cálculos: 100€ x 12 = 1.200,00€

79

Considerámos também um serviço de Limpeza, que nasce de um projecto social com
potencialidade de negócio social, com o nome “Pano de Limpar”. Trata-se de um ano
piloto, onde se prevê realizarem-se apenas 12 intervenções, com o valor total de 600€
(valor unitário de 50€ com IVA incluído à taxa em vigor). Cálculos: 50€ x 12 = 600,00€.
Na rubrica 79 estimámos o valor de 20.000,00€ para os juros recebidos dos depósitos
a prazo.
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20.000,00€

“Através dos corpos, chegar às
almas”(SJD)
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Fundação S. João de Deus
Avenida Júlio Dinis, 23 – 1050-130 Lisboa
www.fundacao-sjd.pt
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