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AS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA PLATAFORMA 
SAÚDE EM DIÁLOGO NO DECURSO DO ANO DE 2014 FORAM 
AS SEGUINTES: 

 

Relativamente aos objectivos prioritários a que a Plataforma se propôs para o referido 
ano: 

 

1.   REALIZAR REUNIÕES COM DECISORES POLÍTICOS PARA DAR 
A CONHECER A DECLARAÇÃO DE LISBOA E APRESENTAR 
PROPOSTAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS SEUS OBJECTIVOS;  

Na sequência da apresentação da Declaração de Lisboa, em Outubro de 2013, a Plataforma 
Saúde em Diálogo sempre pautou as suas intervenções com base neste documento, 
dando a conhecer quais os seus fundamentos e principais objectivos a executar. 

A Plataforma Saúde em Diálogo, neste âmbito, foi recebida: 

• A 21 de Março e a 24 de Outubro pela Câmara Municipal de Faro; 

• No dia 21 de Março pela Câmara Municipal de Loulé; 

• No dia 2 de Julho pelo Subdiretor-Geral da Segurança Social, Doutor Fernando 
Colmenero Ferreira,  

• No dia 5 de Julho pelo Presidente do Infarmed, Eurico Castro Alves; 

• A 15 e 25 de Setembro pelo Conselho de Administração do Centro Hospitalar do 
Algarve; 

 

2.  REFORÇAR A COMUNICAÇÃO DA PLATAFORMA COM O 
EXTERIOR, DANDO-SE A CONHECER, DE FORMA SISTEMÁTICA, 
ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL;  

3 . CONTINUAR A EDIÇÃO DA NEWSLETTER E REFORÇAR A 
DINAMIZAÇÃO DO SITE DA PLATAFORMA BEM COMO A INSERÇÃO 
NAS REDES SOCIAIS;  

 

A Plataforma Saúde em Diálogo manteve o seu contacto com os associados através do 
seu site mas, igualmente, contou com diversos artigos na opinião pública através da 
proximidade potenciada durante este ano com os órgãos de comunicação social. 

Recordamos que também nesse sentido a Plataforma Saúde em Diálogo cooperou ao 
longo deste ano com uma agência de Comunicação – LPM – no sentido de divulgar de 
forma mais abrangente mas igualmente dinâmica e com maior alcance as suas iniciativas.  

A newsletter continuou a ser difundida juntamente dos associados com a periodicidade que 
assim se justifica, recorrendo também à calendarização dos eventos programados. 

Houve um aumento do número de associados e entidades que formam a mailing list pelo 
que se conclui que foi um ano em que se potenciou a visibilidade por esta via. 
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Foram enviadas 6 newsletters. 

Não foi completamente atingido este objectivo pelo que foi mantido no Plano de 
Actividades de 2015, ficando contemplado a missão de chegar às redes sociais e manter 
uma política de comunicação consistente e regular junto desses novos espaços. 

4. MANTER A PRESENÇA DA PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO 
NO CONSELHO NACIONAL PARA A PROMOÇÃO DO 
VOLUNTARIADO, CONFEDERAÇÃO PORTUGUESA DE 
VOLUNTARIADO, IAPO E OMS EUROPA; 

A Plataforma Saúde em Diálogo manteve-se em todas estas entidades referidas, através 
da participação activa, com presença física nas reuniões e iniciativas escalonadas, mas 
principalmente com material e conteúdo para trabalho e dinamização dos mesmos. 

Presenças: 

• Assembleia Geral da Confederação Portuguesa do Voluntariado - Lisboa – 7 de 
março; 

• Assembleia Geral da IAPO, 6th Global Patients Congress – Ascot - 29 de Março. 
• Assembleia Geral da Confederação Portuguesa do Voluntariado - Lisboa – 22 de 

abril; 
• 6.º Encontro Nacional do Voluntariado em Saúde - Santa Maria da Feira - 4 de 

outubro;  
• Assembleia Geral da Confederação Portuguesa do Voluntariado - Lisboa – 11 

novembro; 
• Cerimónia de entrega do Troféu Português do Voluntariado 2014, FIL, 4 de 

dezembro; 
• Comemorações do Dia Mundial do Voluntariado - Apresentação Pública dos 

Estudo "As competências profissionais geradas pelo voluntariado" - Auditório do 
Corpo Nacional de Escutas - 5 de dezembro  
 

5.  CONSOLIDAR OS PROTOCOLOS COM A FACULDADE DE 
MEDICINA DE LISBOA, FACULDADE DE FARMÁCIA DA 
UNIVERSIDADE DE LISBOA E O INATEL, E PROMOVER A 
CELEBRAÇÃO DE NOVOS PROTOCOLOS COM 
UNIVERSIDADES, NOMEADAMENTE, SENIORES:  

Relativamente aos Protocolos com a Faculdade de Medicina de Lisboa e Faculdade de 
Farmácia da Universidade de Lisboa manteve-se a colaboração, não tendo sido realizadas 
quaisquer actividades durante o ano 2014. 

Quanto aos protocolos celebrados com a Fundação INATEL e a Associação Termas de 
Portugal, a Plataforma não dispõe de elementos relativamente à utilização dos serviços 
pelos associados.  
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6.  REALIZAR UMA CONFERÊNCIA CENTRADA NAS 
PRIORIDADES DA PLATAFORMA 

No dia 23 de Abril de 2014 realizou-se no Auditório Fundação Montepio, a Conferência 
da Primavera da Plataforma Saúde em Diálogo. Sob o tema "Vidas Diferentes, Direitos 
Iguais", a conferência contribuiu significativamente para os objectivos que a Plataforma 
definiu na sua Declaração de Lisboa. 

Sob o tema "Vidas Diferentes, Direitos Iguais", a conferência contribuiu 
significativamente para os objectivos que a Plataforma definiu na sua Declaração de 
Lisboa.  

Com conteúdos ricos e diversificados, apresentados e discutidos por oradores 
experientes e com larga reflexão e trabalho feito nas temáticas apresentadas, foi possível 
sedimentar ideias e planear um futuro cada vez mais interventivo junto do poder político 
e dos cidadãos.  

Combater iniquidades nos cuidados de saúde, apostar forte na prevenção, reconhecer o 
papel das associações na criação, implementação e monitorização das políticas sociais e 
de saúde, a par do reconhecimento da importância do cuidador familiar, terão sido as 
quatro ideias chave da conferência.  

Como prova inequívoca do respeito e confiança que os decisores políticos depositam no 
trabalho desenvolvido pela Plataforma, marcaram presença activa os Deputados à 
Assembleia da Republica Ricardo Baptista Leite, Paula Santos, Helena Pinto, Luísa 
Salgueiro e Teresa Caeiro, a Presidente da Comissão Parlamentar da Saúde, a Deputada 
Maria Antónia Almeida Santos e ainda o Director do Plano Nacional para a Saúde 
Mental, Álvaro de Carvalho. 

7.   REALIZAR ACÇÕES DE FORMAÇÃO/INFORMAÇÃO PARA A 
POPULAÇÃO EM GERAL, PARA OS PROFISSIONAIS E 
ESTUDANTES NO ÂMBITO DA PROMOÇÃO PARA A SAÚDE; 

A Plataforma realizou durante o ano de 2014 duas palestras de informação em Faro no 
âmbito do Espaço Saúde em Diálogo, nomeadamente uma em junho sobre “Segurança – 
uma prioridade de todos ” e outra em Dezembro sobre "Promover os direitos das 
pessoas idosas" 

 

8.  PROMOVER ACÇÕES DE FORMAÇÃO PARA AS 
ASSOCIAÇÕES QUE INTEGRAM A PLATAFORMA SAÚDE EM 
DIÁLOGO SOBRE TEMÁTICAS DE INTERESSE PARA O DIA-A-
DIA DAS MESMAS; 

A Psicóloga Ana Maia aceitou o convite da Plataforma Saúde em Diálogo e realizou, a 14 
de Maio, o workshop destinado a dirigentes associativos denominado "Liderar em Tempo 
de Crise". Os tópicos fundamentais foram a auto motivação, as condições para uma 
liderança positiva e a motivação da equipa. 

Estiveram presentes 26 participantes de 17 associações, alguns dos quais vieram do Porto 
e de Coimbra, deixando a Direcção da Plataforma muito satisfeita pelo interesse 
manifestado por esta iniciativa. 
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Depois da sessão sabiamente conduzida por esta excelente especialista, todos ficaram 
cheios de energia para trabalhar a sua própria motivação e para motivar as suas equipas 
de colaboradores e voluntários, tendo em vista promover o bem estar das associações e o 
alcançar mais eficaz dos seus objectivos e missão. 

Para terminar, deixou-nos com esta frase de Peter Drucker: "As únicas coisas que 
acontecem naturalmente numa instituição são atritos, confusão e dificuldades. Todas as 
outras coisas são o resultado da liderança e motivação." 

9.  REFORÇAR A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE EM 
DIÁLOGO PELAS ASSOCIAÇÕES, DE ACORDO COM AS SUAS 
NECESSIDADES, PROCURANDO DAR UMA MAIOR 
VISIBILIDADE A ESTE PROJECTO; 

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.  

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.  

No ano de 2014, entre os meses de Janeiro e Março ocorreram 94 intervenções 
abrangendo um total de 21 utentes, dos quais 6 correspondem a novos utentes e os 
restantes a utentes já acompanhados anteriormente. Na última semana de Outubro foram 
realizadas 4 intervenções psicológicas. Entre Abril e Outubro não foram realizadas 
intervenções por motivos de baixa de gravidez e de maternidade da técnica responsável 
pelo acompanhamento dos utentes. Desde a última semana do mês de Outubro até ao 
final do ano realizaram-se 68 intervenções a 23 utentes, 22 já acompanhados 
anteriormente e 1 novo utente. 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.  

 
Durante o ano de 2014, 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); 
- Continuação da colaboração com a Escola Superior de Saúde no Estudo de saúde da 

população idosa do Algarve (> 60 anos); 
- Continuação da colaboração com a Escola Superior de Saúde no Estudo no projeto 

sobre a osteoartrose no joelho. 
 
Foram também realizadas reuniões de trabalho com a Câmara Municipal de Faro (2), 
com a Câmara Municipal de Loulé (1) e com o Conselho de Administração do Centro 
Hospitalar do Algarve, com o objetivo de desenvolver e implementar iniciativas 
promotoras da saúde e segurança na região algarvia. 
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9.1 RESUMO DAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS VÁRIAS 
ASSOCIAÇÕES NA DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO SAÚDE EM DIÁLOGO 
EM 2014: 

 
“SEGURANÇA – UMA PRIORIDADE PARA TODOS”  
APSI, ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS E PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO 
25 DE JUNHO  
 
 Plataforma Saúde em Diálogo e o Município de Faro realizaram uma conferência sobre 
Segurança sob o título -  “SEGURANÇA – UMA PRIORIDADE DE TODOS”, no dia 
25 de Junho na Biblioteca Municipal de Faro com a presença de um público 
diversificado, de várias faixas etárias. 
 
A sessão de abertura contou com a participação da Vereadora Teresa Correia, em 
representação do Presidente da Câmara Municipal de Faro e da Presidente da Direcção 
da Plataforma, Maria do Rosário Zincke dos Reis. Nesta sessão foi apresentado o 
trabalho desenvolvido pela Plataforma, a Declaração de Lisboa e o Espaço Saúde em 
Diálogo. 
 
A Farmacêutica Isabel Caniné falou de Segurança no uso do medicamento, partilhando 
informação muito útil e prática sobre este tema de grande importância para todos. 
Realçou a disponibilidade das farmácias para apoiarem os doentes no uso seguro dos 
medicamentos e produtos de saúde. 
 
Ao Chefe Artur Silva da PSP coube apresentar o projecto “Escola Segura” em Faro, 
realçando o grande trabalho pedagógico e de prevenção que estes agentes de autoridade 
desenvolvem junto de crianças e jovens. Ficou patente o seu entusiasmo, dinamismo e 
bom relacionamento com as escolas e com a comunidade local. 
 
A Presidente da APSI – Associação para a Segurança Infantil, Sandra Nascimento, fez 
uma apresentação muito rica em situações práticas. Focou os principais riscos (água, 
acidentes de viação, parques infantis, por exemplo) para a Segurança Infantil, as medidas 
que podem ser tomadas e realçou o sucesso das campanhas e do trabalho de 
sensibilização que esta associação tem desenvolvido ao longo dos anos nos mais diversos 
pontos do país e que se tem traduzido na redução muito considerável dos acidentes com 
crianças. 
 
Por fim, Paula Paiva do Gabinete de Apoio ao Idoso da Câmara de Faro, apresentou o 
trabalho de grande relevo desenvolvido por este Gabinete, referindo situações 
demonstrativas da grande vulnerabilidade e da necessidade de encontrar respostas 
efectivas que permitam assegurar a qualidade de vida e respeitar os direitos dos mais 
velhos.  
 
XVI MERCADINHO SOCIAL PARA O ENVELHECIMENTO ACTIVO 
PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO E ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS FARMÁCIAS 
15, 16 E 17 DE DEZEMBRO 
 
A Plataforma Saúde em Diálogo em parceria com a Associação Nacional de Farmácias 
participou no XVI Mercadinho Social para o Envelhecimento Ativo realizado nos dias 
15, 16 e 17 de Dezembro, no Mercado Municipal de Faro, pelo departamento de Ação 
Social da Câmara Municipal de Faro.  
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Através da Farmácia Helena e da Farmácia do Montepio, foram realizados 110 rastreios 
que incluiram medição da tensão arterial, níveis de glicemia, colesterol total e índice de 
massa corporal. Foram ainda realizados cerca de 20 rastreios oftomológicos. 
 
 
“PROMOÇÃO SOBRE OS DIREITOS DOS IDOSOS” 
PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO 
10 DE DEZEMBRO 
 
Na Biblioteca da Câmara Municipal de Faro, realizou-se a 10 de Dezembro, conferência 
sobre a Promoção dos Direitos dos Idosos. Esta iniciativa conjunta da Plataforma Saúde 
em Diálogo e do Município de Faro, contou com a presença de cerca de 30 pessoas: 
técnicos de equipamentos sociais e do Centro Hospitalar do Algarve em Faro, agentes de 
autoridade e público em geral. 
 
O Senhor Presidente da Câmara abriu a sessão fazendo referência ao aniversário da 
Convenção Universal dos Direitos do Homem e chamando a atenção para a importância 
de se debater o tema da promoção dos direitos das pessoas idosas. Referiu a preocupação 
do Município sobre esta problemática e salientou a existência do Gabinete Municipal de 
Apoio ao Cidadão Idoso. 
 
A Plataforma, na pessoa de Beja Santos, apresentou o trabalho que tem vindo a 
desenvolver, muito em especial em Faro, a partir do Espaço Saúde em Diálogo e graças 
ao apoio de parceiros locais, entre os quais se destaca o Centro Hospitalar do Algarve em 
Faro e o Município. 
 
Falou-nos ainda do papel activo que os idosos podem desempenhar na sociedade e 
realçou o seguinte: “A idade não é a que temos no B.I., é a que sentimos: a idade são os 
nossos projetos, os nossos sonhos, a consciência dos limites sem azedume, a vida 
intensa, a capacidade de nos entregarmos.” 
 
Paula Paiva, responsável pelo Gabinete de Apoio ao Idoso da Câmara Municipal de Faro, 
partilhou com a assistência experiências muito duras de idosos entregues à sua sorte, 
vítimas de abusos por parte de familiares próximos, desconhecedores dos seus direitos e 
dos apoios de que podem usufruir. Explicou as dificuldades com que o Gabinete e 
outros parceiros locais se defrontam para encontrar resposta para as situações gritantes 
de idosos vulneráveis que descreveu: morosidade, falta de reposta ou resposta inadequada 
por parte dos Serviços do Ministério Público, inexistência de respostas sociais que 
acolham as pessoas e situação de abandono, maus tratos, ou simplesmente em situação 
de incapacidade para gerirem a sua pessoa e os seus bens, nomeadamente. 
 
Seguidamente, Maria do Rosário Zincke dos Reis falou dos direitos das pessoas idosas 
institucionalizadas e das formas de suprimento da incapacidade (interdição e inabilitação), 
salientando a inadequação do Direito vigente face às necessidades de protecção e 
representação das pessoas em situação de incapacidade. Referiu a inexistência de tutores 
profissionais bem como a impossibilidade legal de o cargo de tutor ser assumido por uma 
pessoa colectiva, figuras fundamentais para as situações de inexistência de familiares ou 
falta de idoneidade ou perfil dos mesmos para assumirem a tutela.  
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Por fim, a assistência teve oportunidade de colocar questões e partilhar experiências. De 
salientar a partilha de situações de permanência de idosos no Hospital de Faro por 
impossibilidade de encontrar instituição que os acolha. 
A Plataforma congratula-se com a realização de mais esta iniciativa que se insere na sua 
política de descentralização e de sensibilização para os direitos dos utentes de saúde. 
Iniciativa que se tornou possível graças ao envolvimento e participação do Município de 
Faro, bem patente nas palavras de incentivo com que o  Henrique Ascenso Gomes, 
Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, terminou a sessão. 

 

10.  PROMOVER A INTEGRAÇÃO DE NOVAS ASSOCIAÇÕES NA 
PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO 

 

No âmbito do objectivo de integração de novas associações, e no decorrer do ano de 
2014, a Plataforma Saúde em Diálogo contou com 2 adesões novas passando a 43 
associações: 

FH Portugal - Associação Portuguesa de Hipercolesterolemia Familiare a APO - 
Associação Portuguesa dos Ostomizados 

11.  CONTINUAR A APOIAR AS ASSOCIAÇÕES NA EXECUÇÃO 
DOS SEUS OBJECTIVOS PROMOVENDO A SUA DIVULGAÇÃO E 
APOIANDO-AS NAS INICIATIVAS QUE CONTRINUEM PARA A 
SUA SUSTENTABILIDADE; 

A Plataforma Saúde em Diálogo continuou a estreita relação com os seus associados, 
desenvolvendo sinergias através da cedência gratuita de espaços, assim como apoio 
logístico para divulgação das acções das associações. 

Parcerias em 2014: 

• Apoio logístico e cedência de espaço à Associação Portuguesa de Enfermeiros de 
Reabilitação na realização do Congresso de Enfermagem de Reabilitação “Reabilidades 
VIII”, no Edifício ANF – Centro Empresarial do Porto, nos dias 4 e 5 de junho;  

• Apoio na divulgação do “Passeio da memória 2014”, a 21 de Setembro, desenvolvida 
pela Alzheimer Portugal;  

• Cedência de espaço e logística para a Reunião de Associações Europeias do Dano 
Cerebral realizado pela Associação “Novamente”, a 30 de Setembro;  

• Apoio na divulgação, cedência de espaço e logística do XVII Fórum de apoio ao 
Doente Reumático, a 10 e 11 de Outubro, da Liga Portuguesa contra as Doenças 
Reumáticas;  

• Cedência de salas e apoio logístico à APSI nos dias 5 e 6 de Novembro, no âmbito da 
Reunião Anual do Grupo de Trabalho de Segurança Rodoviária; 

• Apoio logístico e cedência de espaço à Associação Portuguesa dos Enfermeiros de 
Reabilitação (APER) em parceria com a Associação Portuguesa dos Enfermeiros 
Gestores e Liderança (APEGEL) na realização do IV Congresso “A Segurança do 
Doente e a Qualidade no Exercício da Gestão em Enfermagem” que decorreu nos dias 7 
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e 8 de novembro de 2014 no auditório ANF Meeting Center – Centro Empresarial do 
Porto; 

• Apoio na divulgação da Campanha de sensibilização “Acabe com as quedas para a 
desgraça” da APSI, a partir do dia 17 de Novembro;  

 

12.  DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE ANGARIAÇÃO DE 
FUNDOS PARA A PLATAFORMA E PARA TODAS AS 
ASSOCIAÇÕES QUE A INTEGRAM, NOMEADAMENTE 
ATRAVÉS DE CANDIDATURAS A PROJECTOS FINANCIADOS 
DE CARÁCTER NACIONAL OU INTERNACIONAL 

Terminou a 31 de dezembro, o período da campanha de solidariedade das Farmácias 
Portuguesas. O vídeo de Natal das Farmácias Portuguesas foi um sucesso e chegou a 
mais de 150.000 pessoas, recolheu 1.899 partilhas e 4.359 “gostos”. Esta acção resulta 
assim num valor de 4.079€ que servirão de apoio financeiro às iniciativas das Associações 
que integram a Plataforma. 

13. PARTICIPAÇÃO DA PLATAFORMA SAÚDE EM DIÁLOGO EM 
EVENTOS: 

 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:  

• Moderadora da mesa Cidadania em Saúde do  4º Forum Nacional de Saúde -  Faculdade 
de Medicina da Universidade de Lisboa - 27 de junho; 

• XVII Fórum de Apoio ao Doente Reumático sob o tema: “Envelhecimento e Doenças 
Reumáticas”, no Auditório da Associação Nacional de Farmácias, Lisboa) - 10 e 11 de 
outubro; 

• Sessão de discussão: "Uso do medicamento - somos todos responsáveis" - promovido 
pela Ordem dos Farmacêuticos – Lisboa – 4 de dezembro; 

 

PARTICIPANDO AINDA NOS SEGUINTES EVENTOS: 

 
• 12.ª reunião da Comissão Nacional para os Direitos Humanos (CNDH) - Projeto 

de Relatório UPR Portugal 2014,  Lisboa - 16 de janeiro; 
• Reunião de trabalho: O impacto da austeridade nos doentes e profissionais da 

saúde - Sede Nacional do Partido Socialista - 21 de janeiro; 
• Reunião no âmbito do processo de elaboração do Plano Estratégico da Direção-

Geral da Saúde, Lisboa - 28 de fevereiro; 
• Prémio Ensino - Professor Francisco Pulido Valente 2014, Faculdade de Medicina de 

Lisboa, 8 maio; 
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• Reunião de apresentação de indicadores sobre as notificações recebidas pelo 
Infarmed durante o período de 2012/2013 / estratégias consertadas que levem ao 
aumento do nº de notificações por parte dos doentes, Infarmed, 20 de maio, 

• Lição de Jubilação Professor João Lobo Antunes, Faculdade de Medicina de Lisboa, 
3 de junho; 

• Reunião da Comissão Nacional para os Direitos Humanos (CNDH) dedicada à 
temática dos direitos das pessoas idosas – Lisboa - 4 de junho; 

• Plenário do Conselho Local da Ação Social  - Câmara Municipal de Faro - 12 de 
junho; 

• Participação no Grupo de trabalho “Formação, Investigação e Produção de 
Conhecimento”  da Confederação Portuguesa Voluntariado CPV – 17 de Julho, 16 
de Setembro, 21 de Outubro e 28 de Novembro; 

• Sessão de apresentação do estudo sobre os Cuidados Hospitalares em Portugal, 
na Perspectiva do Cidadão e do Utilizador - Instituto de Medicina Preventiva e Saúde 
Pública, Faculdade de Medicina de Lisboa – 10 de setembro; 

• Apresentação Pública do Relatório “The Future for Health”, Fundação Calouste 
Gulbenkian - 23 de setembro; 

• Simposium "O Farmaceutico no Sistema de Saúde" - Comemorações do dia do 
Farmacêutico - Salão Nobre da Faculdade de Farmácia da U. Porto – 26 de setembro; 

• Conferência “Vamos Ganhar Defesas” - Auditório do Palácio Conde de Penafiel 
(Lisboa)- 24 de outubro; 

• Lançamento do Livro "Viajar de avião na europa com oxigénio" promovido pela 
RESPIRA, Salão Nobre do Tivoli Teatro Café - 29 de outubro; 

• Comemoração do 40º Aniversário da Plural – Coimbra – 4 de novembro; 
• Conferência «Alzheimer e o Mediterrâneo: Trabalhando em Parceria para um 

Melhor Entendimento» organizada pela Alzheimer Portugal e pela AMPA - Associação 
Monegasca para a Investigação sobre a Doença de Alzheimer -  Fundação Calouste 11 e 
12 de novembro; 

• Exposição Fotográfica “Crónicas da Dor”, promovida pela Liga Portuguesa Contra 
as Doenças Reumáticas e o seu Núcleo da Dor, - Fórum da FNAC Alfragide - 17 de 
novembro; 

• Comissão de Honra do II Congresso Nacional da Prevenção Oncológica / II 
Congresso nacional dos Direitos dos Doentes – Porto – 21 e 22 novembro; 

• Cerimónia Comemorativa do Dia Nacional dos Direitos Humanos – Atribuição 
do Prémio Direitos Humanos (IAC)e da Medalha Comemorativa do 
50ºAniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem - Assembleia da 
República - 10 de dezembro; 

• VVI Mercadinho Social sob o Tema ""Envelhecimento Ativo"", promovido pelo 
Departamento de Ação Social e Educação da Câmara Municipal de Faro no âmbito do 
Conselho Local de Ação Social de Faro - 15 a 17 de dezembro  

• Reunião do Conselho Consultivo do Plano Nacional de Saúde (PNS) 2012-2016 - 
Centro de Histocompatibilidade do Sul – Hospital Pulido Valente, Centro Hospitalar 
Lisboa - 17 de dezembro;  
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Plataforma Saúde em Diálogo

Relatório de Actividades e Contas



 

Introdução 

O ano de 2012 marca o início da apresentação das contas de acordo com 
um novo referencial contabilístico, uma vez que o Decreto-Lei 36-A/2011, de 9 
de março, revoga os planos de contas sectoriais baseados no Plano Oficial de 
Contabilidade (POC), entretanto substituído pelo SNC, a saber, o Plano de 
Contas das Instituições Particulares de Solidariedade Social, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 78/89, de 3 de Março. 

A Plataforma Saúde em Diálogo – Associação para a Promoção da Saúde 
e Protecção na Doença é uma IPSS – Instituição Particular de Solidariedade 
Social, reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, cujo registo foi 
lavrado, pela inscrição n.º 18/07, a fls 71 Verso e 72, do livro n.º 2 das Instituições 
com Fins de Saúde, conforme atesta a Direção Geral da Segurança Social e 
considera-se efetuado em 09/08/2007, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do 
Regulamento aprovado pela Portaria n.º 139/2007, de 29 de Janeiro. 

Nos termos do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, a 
Plataforma ficaria dispensada da aplicação da normalização contabilística 
para as ESNL, por não ter atingido, em nenhum dos dois exercícios anteriores, 
vendas e outros rendimentos superiores a € 150 000. Desta forma e nos termos 
do mesmo artigo, ficaria obrigada à prestação de contas em regime de caixa, 
muito mais redutor em termos de relato financeiro. Contudo, a Direção da 
Plataforma optou pela adoção da NCRF-ESNL. 

Nos termos da Portaria n.º 105/2011, de 14 de Março, são elaboradas as 
demonstrações financeiras e o anexo, aplicável às entidades que, de acordo 
com o artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 36-A/2011, de 9 de Março, adotem o regime 
da normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL), 
e que é aplicável às entidades que prossigam a título principal uma atividade 
sem fins lucrativos e que não possam distribuir aos seus membros ou contribuintes 
qualquer ganho económico ou financeiro direto, designadamente 
associações, fundações e pessoas coletivas públicas de tipo associativo.  

  



Situação Financeira  

Esta análise diz respeito aos movimentos contabilísticos registados na 
contabilidade no ano de 2014. 

Resultado líquido 

No exercício de 2014 a Plataforma teve um Resultado líquido do período 
positivo de 13 658,77 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.   

 

 

 

Proveitos Operacionais 

Os rendimentos operacionais foram os que a seguir se apresentam e 
atingiram o montante de 44,1 mil euros, que correspondem integralmente a 
Subsídios, doações e legados à exploração. Não se registaram Outros 
rendimentos e ganhos.  

Em 2014 foram recebidos 24,1 mil euros, da DGS, relativamente ao 
reembolso de verbas contempladas no contrato de apoio financeiro para o 
lançamento do Projeto “Mais Saúde no Algarve” ” e um donativo sem 
contrapartidas da ANF, no montante de 20 mil euros, já contabilisticamente 
relevado como ganho de 2014, mas cujo recebimento vai ser efetuado no 1º 
trimestre de 2015.  

 

 

 

 

Resultado líquido 2 0 1 4

Rendimentos Operacionais 44 070,49

Gastos Operacionais -30 411,72 

Resultado Operacional 13 658,77

Gastos e perdas de financiamento 0,00

Resultado antes impostos 13 658,77

Imposto sobre o rendimento do período 0,00

Resultado líquido do período 13 658,77



 

Na rubrica de Outros rendimentos e ganhos, não se regista qualquer valor. 

Em 2014, 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. 

 

 

 

Gastos Operacionais 

Os gastos operacionais que abaixo se apresentam, atingiram em 2014 o 
montante de 30,4 mil euros. Destacam-se as rubricas de fornecimentos e 
serviços externos, com 16,9 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 1,2 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.  

 

 

 

 

  

Rendimentos 2 0 1 4

Subsídios, doações e legados à exploração 44 070,49

Outros rendimentos e ganhos 0,00

Total 44 070,49

Gastos 2 0 1 4

Fornecimentos e serviços externos 16 925,52

Gastos com o pessoal 12 140,74

Gastos de depreciação e de amortização 1 203,95

Outros gastos e perdas 141,51

Total 30 411,72



Fornecimentos e Serviços Externos 

Os fornecimentos e serviços externos totalizam 16,9 mil euros, um valor 4.5 
mil euros acima do registado em 2013. Deste montante destacam-se duas 
rubricas com maior peso, os Trabalhos especializados, no montante de 8.3 mil 
euros e os Honorários, no valor de 5,5 mil euros, onde se incluem os trabalhos 
prestados pela psicóloga que presta serviço no Espaço Saúde em Diálogo, em 
Faro, com 2,2 mil euros, pelo TOC, no montante de 2,7 mil euros.   

 

 

Gastos com o pessoal 

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

 

 

Proposta de aplicação de resultados 

Face aos resultados apresentados, a Direção propõe à Assembleia Geral 
que este resultado líquido positivo do exercício de 2014, no montante de 13 
658,77 euros, seja transferido para a conta de Resultados Transitados. 

Fornecimentos e serviços externos 2 0 1 4

Trabalhos especializados 8 341,13

Honorários 5 505,00

Material de escritório 8,90

Outros fornecimentos 141,63

Deslocações e estadas 1 936,73

Comunicação 776,03

Outros serviços 216,10

Total 16 925,52

Gastos com o pessoal 2 0 1 4

Remunerações do pessoal 10 188,72

Encargos sobre remunerações - Segurança Social 1 878,90

Seguro Acidentes Trabalho 73,12

Total 12 140,74




