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AS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PLATAFORMA
SAÚDE E M DIÁLOGO NO DECURSO DO ANO DE 2013 FORAM
AS SEGUINTES:
Relativamente aos objectivos prioritários a que a Plataforma se propôs para o referido
ano:

MANTER A INTERVENÇÃO DA PLATAFORMA SAÚDE EM
DIÁLOGO JUNTO DOS ÓRGÃOS DE SOBERANIA PARA QUE ESTES
TOMEM CONHECIMENTO DAS DIFICULDADES , PREOCUPAÇÕES E
EXPECTATIVAS
DAS
ASSOCIAÇÕES
QUE
INTEGRAM
A
PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO;
1.

DESENVOLVER
ACÇÕES
QUE
VISEM
PROMOV ER
O
RELACIONAMENTO ENTRE AS ASSOCIAÇÕES QUE INTEGRAM A
PLATAFORMA DE MODO A FORTA LECER A COESÃO ENTRE
TODOS;
2.

3. PERSISTIR NA NECESSIDADE DA DEFINIÇÃO DE DOENÇA
CRÓNICA E DO ESTATUTO DE DOENTE CRÓNICO JUNTO DO
GOVERNO SENSIBILIZANDO-O PARA A SUA DUPLA FINALIDADE
DE GARANTIR A TODOS OS DOENTES CRÓNICOS O ACESSO AOS
CUIDADOS DE SAÚDE E, EM SIMULTÂNEO, CONTRIBUIR PARA A
SUSTENTABILIDADE DO SNS.

A Direcção da Plataforma Saúde em Diálogo entendeu que os três objectivos acima
referidos careciam de um enquadramento estratégico bem como da enunciação de
prioridades, em conformidade com os desafios e exigências do tempo presente. Com
efeito, a defesa de causas de interesse público na saúde, matriz da Plataforma, um roteiro
de acções susceptíveis de cimentar o relacionamento entre as 41 associações que
enformam a Plataforma, e a sensibilização dos poderes constituídos para a tomada de
medidas que garantam o acesso de todos os doentes aos cuidados de saúde dentro de
uma lógica de sustentabilidade do SNS, exigiam um documento consensual, um
manifesto em que todos se pudessem rever. Foi assim que se elaborou e pôs à discussão
e se aprovou em Assembleia Geral a Declaração de Lisboa.
A defesa e a promoção da qualidade de vida dos doentes está no centro das
preocupações da Declaração de Lisboa.
Em suma, a Direcção da Plataforma entendeu ser o momento de sistematizar ideias,
estabelecer prioridades e definir uma estratégia para ser mais eficaz na sua missão de dar
voz aos doentes e utentes de saúde, contribuindo para a evolução de um sistema de saúde
cada vez mais centrado na pessoa.
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A Direcção da Plataforma Saúde em Diálogo apresentou em 23 de Outubro, no auditório
Tomé Pires -INFARMED, a Declaração de Lisboa.
A sessão de apresentação pública do documento contou com a presença de Paula
Almeida, em representação do Presidente do INFARMED e de Anabela Coelho em
representação do Director-Geral da Saúde.
Assistiram, ainda à sessão, para além das próprias associações que integram a Plataforma,
representantes dos Partidos Políticos e diversas entidades da área da saúde.

4. PROMOV ER A DINAMIZAÇÃO DO “ESPAÇO SAÚDE EM
DIÁLOGO”;

O Espaço Saúde em Diálogo, em Faro, a funcionar desde Setembro de 2009, contou a
partir de 2012 com um novo enfoque no apoio às famílias e cuidadores dos doentes
numa perspectiva psicológica através da prestação de aconselhamento por uma psicóloga
contratada para o efeito. Este novo enfoque manteve-se e ganhou maior evidência em
2013. Assim, em 2013, foram realizadas 248 intervenções abrangendo um total de 51
utentes, dos quais 26 correspondem a novos utentes e os restantes a utentes já
acompanhados anteriormente. Estas intervenções visam dar informação detalhada acerca
da doença do utente ou do familiar e abordar diferentes estratégias para lidar com as
características específicas da doença. As intervenções realizadas minimizam a ansiedade e
sintomas depressivos associados ao diagnóstico de uma doença crónica ou de um
problema mais grave e permite ao utente e família centrarem-se em aspectos positivos e
adaptarem-se à situação.
O aconselhamento psicológico disponibilizado aos doentes crónicos, familiares e
cuidadores tem contribuído para melhorar os níveis de bem-estar emocional dos utentes.
Para além das intervenções individualizadas, foram concretizados diferentes iniciativas
em articulação com outras entidades públicas, nomeadamente a Câmara Municipal de
Faro, o ACES Central e a Escola Superior de Saúde. De forma a conhecer as
necessidades da população e dinamizar os projectos em conjunto com as associações
foram realizadas diferentes audiências, nomeadamente com as seguintes entidades:
• Câmara Municipal de Faro, Sr. Chefe de Gabinete do Presidente, Dr.
Henrique Ascenso Gomes
• Departamento da Acção Social Câmara Municipal de Faro (reuniões mensais
para articular iniciativas e desenvolver acções pontuais);
• Presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde do
Algarve, Dr. João Manoel Reis;
Durante o ano de 2013, o Espaço Saúde em Diálogo participou em diferentes iniciativas
na cidade de Faro, nomeadamente:
• Sessões do plenário do Conselho Local de Acção Social de Faro (4
participações anuais);
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• Participação no Fórum Social 2013 dinamizado pela Câmara Municipal de
Faro, com o objectivo de debater e planear a nova Carta Social para 20142020;
• Semana da Saúde do Montenegro;
• XI Mercadinho Social “Saúde”;
• XII Mercadinho Social “Envelhecimento Ativo”;
• Colaboração com a Escola Superior de Saúde no Estudo de saúde da
população idosa do Algarve (> 60 anos);
• Colaboração com a Escola Superior de Saúde no Estudo no projecto sobre a
osteoartrose no joelho.
O apoio financeiro concedido pela Direcção Geral da Saúde relativo ao Espaço Saúde
em Diálogo terminaria em Fevereiro de 2014, contudo após exposição da Direcção da
Plataforma à DGS solicitando prorrogação do mesmo este foi concedido até 31 de
Outubro de 2014, demonstrando a valorização que esta entidade faz ao projecto.

RESUMO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VÁRIAS
ASSOCIAÇÕES NA DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE EM
DIÁLOGO EM 2013:
No decorrer de 2013 foram 4 as Associações que estiveram presentes em Faro, tendo
chegado directamente a um público de cerca de 145 pessoas e indirectamente a toda a
população do Algarve através da disseminação de informação variada pelos parceiros e
meios de comunicação locais nas diferentes acções do Espaço em parceria com a câmara
Municipal de Faro.
Associações:
Associação Portuguesa do Lisossoma
Alzheimer Portugal
Novamente
Associação Nacional de Farmácias

19 de Abril
22 a 26 de Julho / 26 de Novembro
21 e 22 de Novembro
11, 12 e 13 de Dezembro

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DO LISOSSOMA
19 DE ABRIL
A Associação Portuguesa do Lisossoma esteve presente no Espaço Saúde em Diálogo no
dia 19 de Abril com três colaboradores.
Na parte da tarde, foi dinamizada a sessão de esclarecimento denominada “E porque não
uma doença do lisossoma? – Sinais de alerta em Pediatria”, onde estiveram presentes 26
profissionais de saúde e doentes.
Foram abordados temas como a prevalência da MPS em Portugal, diagnóstico precoce,
primeiros sinais de alerta e experiências na pediatria.
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ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMILIARES E AMIGO DE DOENTES
DE ALZHEIMER
22 A 26 DE JULHO
O Departamento de Formação da Alzheimer Portugal organizou, de 22 a 26 de Julho,
uma série de actividades formativas e informativas, ao abrigo da dinamização do Espaço
Saúde em Diálogo, englobando no total 71 pessoas.
Na tarde de dia 23 de Julho, a Alzheimer Portugal realizou uma sessão de informação,
aberta ao público em geral, na Câmara Municipal de Silves, que contou com 60
participantes técnicos ou ajudantes de acção directa de instituições que apoiam pessoas
com demência.
Durante a tarde de dia 24 de Julho (17h-20h) decorreu um ateliê para familiares, técnicos
e ajudantes de acção directa que prestam apoio a pessoas com demência. Este ateliê
contou com a presença de 10 participantes. No dia 25 foi ainda realizado um
atendimento a uma técnica que pretendia a colaboração na recolha de amostra para a
realização da tese de mestrado.

PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO
21 E 22 DE SETEMBRO
Em parceria com a Divisão da Acção Social, e no âmbito do Mercadinho Social da
Saúde, realizou-se no Parque das Figuras em Faro, uma apresentação da PSD e do ESD
durante os dias 21 e 22 de Setembro a todos os interessados que visitaram a feira.
No total dos dois dias foram prestadas informações sobre as diferentes associações da
Plataforma Saúde em Diálogo a cerca de 75 pessoas.

NOVAMENTE – ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRAUMATIZADOS
CRÂNIO ENCEFÁLICOS E SUAS FAMÍLIAS
21 E 22 DE NOVEMBRO
A Novamente – Associação de Apoio aos Traumatizados Crânio Encefálicos e Suas
Famílias –, apresentou-se no Espaço Saúde em Diálogo nos dias 21 e 22 de Novembro
com dois técnicos (psicólogo e assistente social).
No dia 21 foi dinamizado um encontro de cuidadores de pessoas que sofreram TCE,
onde estiveram presentes 11 cuidadores entre as 18h e as 21:30h, com vista à partilha de
experiências e ao esclarecimento das especificidades cognitivo-comportamentais dos
doentes.
No dia 22 a sessão dinamizada foi destinada a pessoas que sofreram TCE, e decorreu
entre as 18h e as 20h, estando presentes 8 participantes.

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE FAMILIARES E AMIGO DE DOENTES
DE ALZHEIMER
26 DE NOVEMBRO
O Departamento de Formação da Alzheimer Portugal organizou no dia 26 de Novembro
um workshop sobre os aspectos jurídicos e testamento vital. Neste workshop estiveram
presentes profissionais de saúde, cuidadores e pessoas ligadas ao direito, num total de 29
pessoas.
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS
11, 12 E 13 DE DEZEMBRO – PREVENÇÃO DA DIABETES, COLESTEROL
E HIPERTENSÃO
Em parceria com a Divisão da Acção Social, e no âmbito do Mercadinho Social do
Envelhecimento Activo, realizou-se no Mercado Municipal de Faro, uma apresentação da
PSD e do ESD durante os dias 11 a 13 de Dezembro, durante a parte da manha, a todos
os interessados que visitaram a feira.
Esteve presente no Stand da Plataforma Saúde em Diálogo, um representante da
Associação Nacional das Farmácias para fazer rastreios de hipertensão, colesterol e
diabetes. No total passou-se informação acerca das diversas doenças crónicas
representadas pelas associações que integram a PSD a mais de 50 pessoas e foram
realizados 35 rastreios.

5. CONTINUAR A EDIÇÃO DA NEWSLETTER DO SITE DA
PLATAFORMA;
Tem-se privilegiado a informação digital, de modo a garantir uma informação rápida e
actuante sobre as manifestações dos associados, informação sobre a legislação e notícias
que não podem aguardar por uma publicação irregular. Mais uma vez se entendeu que a
economia de meios e recursos devia assegurar, acima de tudo, que a informação
mantivesse utilidade, desviando alguns recursos para outras prioridades.
A Newsletter electrónica enviada a partir do Site, abrange não só a divulgação interna
como a externa, das actividades da Plataforma Saúde em Diálogo e dos seus associados.
Foram editados durante o ano de 2013, 5 números.

6. MANTER A PRESENÇA DA PLATAFORMA NO CONSELHO
NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DO VOLUNTARIADO,
CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE VOLUNTARIADO, IAPO E
OMS
EUROPA;
CONFEDERAÇÃO
NACIONAL
DO
VOLUNTARIADO
No ano de 2013 a Plataforma Saúde em Diálogo foi representada ao nível da
Confederação Nacional do Voluntariado pela Dr.ª Maria da Luz Sequeira e pela Dr.ª
Rosa Maria Gonçalves, tendo estas participado nas Assembleias Gerais da Confederação
Portuguesa do Voluntariado realizadas em 26 de Março e em 11 de Outubro.
A Plataforma esteve representada pela Dra. Maria João Toscano/ Dra. Rosário Lourenço
na Confederação Portuguesa do Voluntariado - Comissão “Formação, Qualificação,
Educação, Estudos e Desenvolvimento” nas reuniões realizadas em 22 de Fevereiro, 15
de Março, 29 de Maio, 5 de Junho, 24 de Julho, 18 de Setembro e 1 de Novembro.
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REALIZAR
ACÇÕES
DE
FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO
DIRIGIDAS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE, ASSOCIADOS E
OUTROS;
7.

Não se propiciou, ao longo de 2013 a realização deste tipo de acções.

8. CONSOLIDAR OS PROTOCOLOS COM A FACULDADE DE
MEDICINA DE LISBOA, FACULDADE DE FARMÁCIA DA
UNIVERSIDADE DE LISBOA BEM COMO O DO INATEL;
Manteve.se a preocupação de dinamizar estes protocolos. A Plataforma não dispõe de
elementos quanto aos benefícios advindos aos associados do protocolo celebrado com o
INATEL.
Com a Faculdade de Farmácia, a Plataforma foi convidada para dar uma aula na cadeira
monitorada pela Prof.ª Maria Augusta Soares, o que veio a ocorrer em 10 de Dezembro.

9. DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE
FUNDOS PARA A PLATAFORMA E
ASSOCIAÇÕES QUE A INTEGRAM;

ANGARIAÇÃO
PARA TODAS

DE
AS

Desde a primeira hora da sua constituição que a Direcção da Plataforma, em estreita
ligação com todos os associados, envidou esforços para obter financiamento para
projectos das organizações: jantares de beneficência, doações, mecenato, foram algumas
das figuras a que se recorreu para co-financiar projectos destinados a melhorar o
funcionamento de quem mais carece. A mesma atitude se assumiu quando foi necessário
equipar o Espaço Saúde em Diálogo, obteve-se mobiliário, equipamento de escritório,
elementos de decoração com valor artístico e sobretudo pôde contar-se com a filantropia
de várias organizações que apoiaram a remodelação física do Espaço.
A presente conjuntura não permitiu, no período de 2013, promover mais fundos para
além do suporte dado pela ANF, a despeito de se ter recebido alguns donativos.

10. PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE NOVAS ASSOCIAÇÕES NA
PLATAFORMA;

No âmbito do objectivo de integração de novas associações, e no decorrer do ano de
2013, a Plataforma Saúde em Diálogo não contou com nenhuma adesão.
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11. DAR CONTINUIDADE AO PROJECTO DE OBTENÇÃO DE
SEDES
PARA
AS
ASSOCIAÇÕES
QUE
INTEGRAM
A
PLATAFORMA.

A Direcção da Plataforma não perdeu de vista o seu propósito de obter ou concorrer
para que se obtenham novas sedes para as associações. O principal entrave, no caso de
Lisboa, decorre da estratégia camarária que exige face a equipamentos disponíveis a sua
remodelação e fruição por um lapso de tempo curto.
Em 2013 não foram solicitadas novas instalações por qualquer dos associados, apesar de
inúmeras dificuldades com que se debate sobretudo o movimento associativo de doentes
crónicos, têm conseguido manter instalações que lhes garante actividade plena.

PARA ALÉM DOS OBJECTIVOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO
DO PLANO DE ACTIVIDADES APROVADO PARA 2013, FORAM
AINDA DESE NVOLVIDAS AS SEGUINTES ACT IVIDADES

12. AUDIÊNCIAS E PARTICIPAÇÕES

AUDIÊNCIAS:
A Plataforma Saúde em Diálogo foi recebida pela Comissão de Saúde, pela Presidente da
Comissão, Deputada Maria Antónia de Almeida Santos e Deputada Paula Santos (PCP)
em 2 de Abril.
A Plataforma Saúde em Diálogo foi convidada a participar em diversos
Congressos/Encontros/Seminários, promovidos pela Plataforma e por várias
entidades, constituindo estes eventos, oportunidades para expressar a sua opinião e
divulgar o Espaço Saúde em Diálogo.
COMO ORADORA NOS EVENTOS:
•

2º Painel - O Farmacêutico: a Visão da Sociedade, integrado no Simposium:
“O Farmacêutico por Outras Palavras” - 21 de Setembro;

•

Painel Debate “O Contributo do Medicamento para uma Saúde
Sustentável”, integrado no 11º Congresso da Associação Nacional das Farmácias
sob o lema “O novo contrato social para a Farmácia” – 19 de Outubro;

•

Seminário organizado pela Comissão Sectorial para a Saúde, CS/09, subordinado
ao tema: "Gestão Terapêutica: a caminho do uso racional do
medicamento" - 14 de Novembro;
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PARTICIPANDO AINDA NOS SEGUINTES EVENTOS:
•

Cerimónia de Tomada de Posse do Bastonário e Órgãos Nacionais da
Ordem dos Farmacêuticos - 11 de Janeiro;

•

Lição de Jubilação do Senhor Prof. Doutor H. Bicha Castelo, na Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa - 20 Fevereiro;

•

Inauguração da sede da APL – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA das
DOENÇAS do LISOSOMA, 16 de Março;

•

Desfile: "Vestidos Por Uma Causa", promovido pela Liga Portuguesa contra a
Sida - 16 de Maio;

•

3º Encontro Nacional das IPSS da Saúde – 28 de Maio;

•

Jantar de Homenagem a João Cordeiro - 15 de Junho;

•

Ciclo “Economia Portuguesa | Competitividade e Crescimento”, dedicada
ao tema "Saúde, Sociedade e Desenvolvimento Económico", organizada pela
Confederação Empresarial de Portugal, - 17 de Setembro;

•

Sessão Solene das Comemorações do Dia do Farmacêutico, promovida pela
Ordem dos Farmacêuticos – 26 de Setembro;

•

Lição de Jubilação do Senhor Prof. Doutor J. Gomes-Pedro, na Faculdade
de Medicina da Universidade de Lisboa - 1 de Outubro;

•

XVI Fórum de Apoio ao Doente Reumático com o tema: “Doenças
Reumáticas – de volta à normalidade…” - 25 e 26 de Outubro;

•

Lição de Jubilação do Professor Doutor Mário Andrea, na Faculdade de
Medicina da Universidade de Lisboa - 8 de Novembro;

•

IV Congresso da Fundação Portuguesa do Pulmão, sobre o tema
"Prevenção, Qualidade de Vida e Doenças Respiratórias" - 15 e 16 de Novembro;

•

Apresentação Pública do Fit for Work Portugal – Portugal APTO.PT,
promovida pela Liga Portuguesa Contra as Doenças Reumáticas - 13 de
Dezembro;

•

Conferência “Encontros (In)Seguros”, promovida pela Liga Portuguesa
Contra a SIDA - dia 20 de Dezembro;

13. PARCERIAS

A Plataforma subscreveu um protocolo de parceria para o Projecto "Ferro de Soldar".
A Fundação S. João de Deus tem por fim realizar, promover, coordenar e patrocinar a
investigação, a formação, a assistência e cooperação a todos os níveis nas áreas da saúde,
da integração social e comunitária, entre outros.
O Projecto "Ferro de Soldar" é destinado à população idosa mais carenciada das
freguesias da cidade de Lisboa, visa contribuir para a melhoria das suas condições de
habitabilidade, realizando pequenas reparações domésticas ao domicílio.
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Todas as associações da Plataforma no âmbito do projecto (cidade de Lisboa) poderão
solicitar tais serviços de pequenas reparações domésticas ao domicílio, comunicando à
direcção da Plataforma ou ao secretariado executivo as necessidades de intervenção e o
pedido de visita domiciliária. Estas reparações poderão ser executadas entre as 10h e as
18h de todos os dias úteis. Os encargos com estas reparações poderão ser simbólicos,
havendo que pagar as peças de substituição.

14. ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA PLATAFORMA SAÚDE
EM DIÁLOGO (TRIÉ NIO 2013-2015)
A Plataforma Saúde em Diálogo – Associação para a Promoção da Saúde e Protecção na
Doença – elegeu no dia 20 de Março de 2013, em Assembleia Geral Extraordinária, os
Órgãos Sociais (Mesa da Assembleia Geral, Direcção e Conselho Fiscal) para o triénio
2013-2015, seguindo-se o acto de posse dos associados eleitos.

Situação Financeira
Esta análise diz respeito aos movimentos contabilísticos registados na contabilidade no
ano de 2013.

Resultado líquido

No exercício de 2013 a Plataforma teve um Resultado líquido do período negativo de 14
459,12 euros. O Resultado Operacional, regista um valor positivo de igual dimensão, em
virtude de não se registarem Gastos e perdas de financiamento. Em virtude de apenas se
terem registado operações isentas, em sede de IRC, não se regista qualquer valor de
Imposto sobre o rendimento do período.

Resultado líquido

2013

Rendimentos Operacionais

12.106,93

Gastos Operacionais

-26.566,05

Resultado Operacional

-14.459,12

Gastos e perdas de financiamento
Resultado antes impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

0,00
-14.459,12
0,00
-14.459,12
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Proveitos Operacionais

Os rendimentos operacionais foram os que a seguir se apresentam e atingiram o
montante de 12,1 mil euros, que correspondem integralmente a Subsídios, doações e
legados à exploração. Não se registaram Outros rendimentos e ganhos.
Em 2013 foram recebidos 11,0 mil euros, da DGS, relativamente ao reembolso de 80%
das verbas contempladas no contrato de apoio financeiro para o lançamento do Projecto
“Mais Saúde no Algarve” e donativos sem contrapartidas no montante de 1,1 mil euros.

Na rubrica de Outros rendimentos e ganhos, não se regista qualquer valor.
Em 2013, também não se realizaram quaisquer atividades ocasionais destinadas à recolha
de fundos, a exemplo do que sucedeu em anos anteriores, iniciativas estas que sempre
contribuem, de forma generosa, para um bom resultado económico.

Rendim entos

2013

Subsídios, doações e legados à exploração

12.106,93

Outros rendimentos e ganhos
Total

0,00
12.106,93

Gastos Operacionais

Os gastos operacionais que abaixo se apresentam, atingiram em 2013 o montante de 26,6
mil euros. Destacam-se as rubricas de fornecimentos e serviços externos, com 12,4 mil
euros, a rubrica dos gastos com o pessoal, no valor de 12,1 mil euros, e os gastos de
depreciação dos ativos fixo tangível e intangível, maioritariamente equipamento
informático, no montante de 1,9 mil euros. Os gastos com o pessoal, cujo detalhe se
apresenta mais à frente nesta análise, decorrem da contratação, feita em 2009, da
colaboradora que exerce funções no Espaço Saúde em Diálogo de Faro.
Gastos

2013

Fornecimentos e serviços externos

12.428,51

Gastos com o pessoal

12.105,39

Gastos de depreciação e de amortização
Outros gastos e perdas
Total

1.940,90
91,25
26.566,05
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Fornecimentos e Serviços Externos

Os fornecimentos e serviços externos totalizam 12,4 mil euros, valor em linha com o
registado em 2012. Deste montante destacam-se uma rubrica com maior peso, os
Honorários, no valor de 10,1 mil euros, onde se incluem os trabalhos prestados pela
psicóloga que presta serviço no Espaço Saúde em Diálogo, em Faro, com 7,3 mil euros,
pelo TOC, no montante de 2,7 mil euros.
Fornecim entos e serviços externos

Trabalhos especializados
Honorários

2013
37,50
10.063,22

Material de escritório

569,60

Outros fornecimentos

149,33

Deslocações e estadas

480,87

Comunicação

646,26

Outros serviços

481,73

Total

12.428,51

Gastos com o pessoal

Os gastos com o pessoal, que totalizam 12,1 mil euros, registam a seguinte distribuição:
Gastos com o pessoal

2013

Remunerações do pessoal

10.188,72

Encargos sobre remunerações - Segurança Social
Seguro Acidentes Trabalho
Total

1.843,55
73,12
12.105,39

Proposta de aplicação de resultados

Face aos resultados apresentados, a Direcção propõe à Assembleia Geral que este
resultado líquido negativo do exercício de 2013, no montante de 14 459,12 euros, seja
transferido para a conta de Resultados Transitados.
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