
Relatório de Atividades 2020 

 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão Página 1 
NIF: 500 849 013 

 

PREZADOS IRMÃOS: 

Em concordância com o estabelecido no Compromisso que rege a Santa Casa da Misericórdia 
de Vila Nova de Famalicão, a Mesa Administrativa vem submeter à apreciação, discussão e 
aprovação da Assembleia-Geral de Irmãos, o Relatório de Atividades e Contas do período findo 
em 31 de dezembro de 2020.  

1 – Introdução 

A prestação de contas é consubstanciada no presente Relatório de Atividades, nas 
Demonstrações Financeiras elaboradas de acordo com a Norma Contabilística e de Relato 
Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL), com o Parecer do Conselho 
Fiscal, e a Certificação Legal das Contas emitida pela “Armindo Costa, Serra Cruz, Martins e 
Associados, SROC”. 

 
A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão tem por: 
 
Missão  

A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão tem como missão original a melhoria 
do bem-estar da pessoa no seu todo a nível biológico, social, psicológico, cultural, espiritual. A 
prioridade da sua ação social é ajudar os mais desprotegidos promovendo a sua qualidade de 
vida. Orienta-se por questões morais e religiosas baseadas na simplicidade, nos bons 
conselhos, consolar os que sofrem, na promoção das atividades de cariz religioso e questões 
de apoio material como a cura e a assistência aos doentes ao nível das suas necessidades 
básicas. A ação da Santa Casa tem vindo a alargar-se sendo esta pioneira na procura de novas 
respostas sociais. 
 
Visão 

A Santa Casa pretende manter-se como instituição de referência no concelho de Vila Nova de 
Famalicão na oferta de respostas e de soluções integradas no âmbito da solidariedade social.  
 
Valores  

Solidariedade – apoio aos mais desprotegidos. 

Competência – atuação multidisciplinar em várias áreas de apoio social com equipas de 
trabalho bem organizadas e distribuídas por diferentes áreas de atuação.  

Modernidade – aposta na reorganização e na reestruturação dos espaços e pessoas, na 
preparação dos colaboradores para o presente e para o futuro.   
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A Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão pretende ser uma Instituição de 
excelência no núcleo das IPSS, gerando sustentabilidade e bem-estar social, integrada numa 
rede de parceiros sociais. Prioriza a melhoria contínua das suas práticas, o incremento da 
qualidade, proximidade e humanização dos seus serviços e o aumento das respostas sociais 
emergentes, numa perspetiva biopsicossocial e espiritual das pessoas que nos procuram. Este 
relatório irá retractar toda dinâmica Institucional ao longo do ano 2020, as atividades 
desenvolvidas, as dificuldades e obstáculos, e avaliar os resultados obtidos. 

O ano 2020 ficará marcado na matriz social de todos os países do Mundo, pela ocorrência de 
uma Pandemia que assolou todos os quadrantes sociais, económicos, financeiros e culturais.  

As IPSS trabalharam incansavelmente para assegurar respostas essenciais para o país e 
melhorar as condições de vida de milhares de pessoas. Para as IPSS e para aqueles que 
servem, todos os momentos contam – e na pandemia de covid-19 que estamos a viver, cada 
instante é crucial. 

A gravidade da situação levou a que as orientações oficiais nos remetessem ao isolamento, 
que quem pudesse passasse a teletrabalho, que a maioria das empresas interrompessem ou 
reduzissem a sua produção e trabalho. No entanto, A Santa Casa através das ERPIs, dos 
serviços de apoio domiciliário, cantinas sociais, entre outros, continuou a responder, atuando 
onde e quando outros não podiam. À medida que as populações fazem o que lhes “toca fazer” 
para responder à necessidade de distanciamento social, a Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Nova de Famalicão permanece na linha da frente. 

Para agravar ainda mais estas condições, o impacto do encerramento das respostas sociais de 
infância (creches, jardins de infância, e CATL), e de terceira Idade, nomeadamente os Centros 
de Dia. 

2 – A Misericórdia de Vila Nova de Famalicão, e a economia portuguesa 

O ano 2020 evidenciou uma retração económica e financeira da economia portuguesa, com os 
principais indicadores a sofrerem um revês. O PIB teve uma redução de 7.6%, a taxa de 
desemprego de 7.5%, o consumo privado apresentou uma redução de 6.2% e um vetor 
fundamental da nossa economia como as exportações, apresentaram uma redução de 19.5%.  
A taxa de natalidade não sofreu grandes alterações, no entanto verificamos um agravamento 
das condições de saúde, e um aumento da taxa de mortalidade.  

Estes indicadores estão interligados com a atividade da Santa Casa e de todas as respostas 
sociais que tem a seu cargo. Destacamos os inúmeros constrangimentos ao nível da gestão das 
ERPIs, o encerramento temporário ao nível da infância, o transversal receio das famílias, quer 
de idosos, quer de crianças, a logística necessária para o cumprimento de todas as regras de 
segurança sanitária, e essencialmente a incerteza e dúvida constantes.  

Perante esta realidade a Santa Casa manteve uma estratégia rígida de segurança, e capacidade 
de ajustamento operacional. Todos os planos postos em prática, assentaram nas pessoas e nas 
suas reais necessidades e debilidades. 
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3 – A Misericórdia de Vila Nova de Famalicão e a Irmandade 

Ocorreram três Assembleias Gerais Ordinárias em 2020:  

1) A 25 de junho, para apreciação, discussão e votação sobre a prestação de Contas do 
Exercício, do Relatório de Atividades e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 
2020. 

2) A 27 de novembro, para apreciação, discussão e votação do Plano de Atividades e 
Orçamento, de Exploração Previsional e Investimentos para o ano de 2021 e Parecer do 
Conselho Fiscal. 

3) A 19 de dezembro de 2020, para eleição dos Órgãos Sociais para o quadriénio de 
2021/2024. 

Registamos a 31 de dezembro de 2020, um total de 967 irmãos ativos. No cumprimento das 
regras de distanciamento social e isolamento decretadas pelos diversos estados de emergência 
as Comemorações da Semana das Misericórdias não se realizaram como habitualmente 
ocorria em anos anteriores. Foram, no entanto, enviadas medalhas de prata e ouro aos irmãos, 
com respetivamente 25 e 50 anos de irmandade. 

4 – Atividades e Serviços Sociais 

A Misericórdia de Vila Nova de Famalicão apoiou em média, 440 utentes, distribuídos pelas 
respostas sociais de apoio a crianças e idosos. Paralelamente, fornecemos cerca de 35 
refeições diariamente, no âmbito do Programa de Emergência Alimentar – Cantinas Sociais.  

Continuamos a assegurar aos nossos utentes para além da realização dos serviços que 
promovem a satisfação das suas necessidades básicas, serviços essenciais para dar resposta às 
suas preferências, expetativas e potencialidades através de uma equipa multidisciplinar 
especializada em infância e geriatria (médicos de clínica geral, enfermeiros, psicólogos, 
responsáveis pelas atividades, entre outros). Para além disso, os utentes continuam a ter à sua 
disposição um conjunto de atividades terapêuticas, de reabilitação (estimulação e treino 
cognitivo, estimulação multissensorial) e socioculturais. 

5 - Seniores 

5.1 Lar S. João de Deus - ERPI 

Este equipamento integra as respostas sociais de ERPI – Estrutura Residencial para Pessoas 
Idosas (Lar), de Centro de Dia, de Serviço de Apoio Domiciliário, e a única componente privada 
que a Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão detém, a Residencial Rainha D. 
Leonor. 

A procura pela estrutura residencial apresentou uma ligeira e compreensível diminuição. No 
entanto, o registo de entradas e saídas manifestou-se equivalente ao ano transato (revelador 
da boa resposta à pandemia). 
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Alteraram-se rotinas diárias e atividades, os objetivos transfiguraram-se, a relação dos utentes 
com as famílias, e das famílias com a Instituição substanciou-se aos meios tecnológicos. A 
proteção pela saúde de cada um dos nossos utentes virou o único foco do nosso dia-a-dia. 

O Lar S. João de Deus continua a dar o seu contributo social e humano no combate à pandemia 
da Covid 19. Redimensionamos as nossas capacidades para estar na linha da frente com 
coragem, mesmo estando em risco, e mesmo quando o trabalho que desenvolvemos 
ultrapassa vastamente o que já fazíamos, e nos era habitual realizar. 

O aumento do valor das pensões de velhice ocorrido em 2020, e o aumento da 
comparticipação familiar das famílias, justificam o pequeno aumento da rubrica de serviços 
prestados na área da Terceira Idade. 

O Lar S. João de Deus suspendeu temporariamente a parceria existente com o Centro Social e 
Paroquial de S. Tiago de Antas no apoio à alimentação. 

Destacamos o aumento substancial da conta de fornecimentos e serviços externos devido à 
aquisição de todos os materiais e equipamentos de combate à pandemia. A Santa Casa 
trabalhou com responsabilidade e compromisso, e como tal, dotou-se de todos materiais de 
proteção individual, equipamentos de higienização e desinfeção, manteve todas as famílias em 
contacto permanente, o que implicou um aumento dos custos com telecomunicações e a 
necessidade diária de registos e suporte documental, entre outros. 

5.2 Centro de Dia do Lar S. João de Deus  

Uma resposta social de transição, tem sido o mote deste serviço nos últimos 2 anos. Esta 
resposta social apresenta muitos serviços idênticos à ERPI, os colaboradores do Centro têm 
afectações simultâneas à ERPI, fazendo com que os utentes e respetivas famílias manifestem 
intenção de se transferirem. No entanto, pelo cariz de mobilidade que lhe está inerente, esta 
resposta social foi aquela que permaneceu inoperacional mais tempo. Desde meados de 
março de 2020 que se mantém encerrada.  

5.3 Serviço de Apoio Domiciliário 

O Serviço de Apoio Domiciliário como resposta social de primeiro contacto com a Instituição, 
garante ao utente elevada qualidade na alimentação, na higiene pessoal, em cuidados 
enfermagem, fisioterapia, tratamento de roupa, apoio psicossocial, serviço de animação e 
outras atividades. Salienta-se a continuidade do apoio prestado a alguns “sem-abrigo” do 
concelho. No entanto, as implicações provenientes da pandemia afetaram as dinâmicas e 
rotinas diárias dos colaboradores, quer pela exposição ao risco de contágio, quer pela 
dificuldade de aquisição de competências.  

5.4 Residencial Rainha D. Leonor 

Ao nível da gestão a Residencial Rainha D. Leonor apresenta uma regularidade e um equilíbrio 
de realçar. Depois de uma grande aposta e investimento na consolidação dos serviços, os 
objetivos foram alcançados. Revela-se um bom exemplo de como uma correta otimização de 
recursos cimenta a obtenção de ganhos. 
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5.5 Lar Jorge Reis - ERPI 

O Lar Jorge Reis apresenta um equilíbrio ao nível dos utentes, ao nível das receitas 
operacionais um ligeiro aumento, motivado pelo aumento das mensalidades dos utentes, pelo 
aumento da comparticipação familiar das famílias e pela celeridade no ato de admissão. 

À semelhança do Lar S. João Deus, no Lar Jorge Reis alteraram-se rotinas diárias e atividades, 
os objetivos transfiguraram-se, a relação dos utentes com as famílias, e das famílias com a 
Instituição substanciou-se aos meios tecnológicos. A proteção pela saúde de cada um dos 
nossos utentes virou o único foco do nosso dia-a-dia. 

Continuamos a promover algumas atividades, com todas as restrições inerentes, 
primordialmente o acompanhamento psíquico e social aos utentes esteve sempre presente.  

A rubrica de despesa com a alimentação apresenta uma pequena redução, quer pelo menor 
número de refeições confecionadas para os utentes, quer pela redução do fornecimento à 
Residência Pratinha, e pelo encerramento temporário da Creche e Jardim de Infância da N.ª S.ª 
da Guia. 

Destacamos o aumento substancial da conta de fornecimentos e serviços externos devido à 
aquisição de todos os materiais e equipamentos de combate à pandemia. A Santa Casa 
trabalhou com responsabilidade e compromisso, e como tal, dotou-se de todos materiais de 
proteção individual, equipamentos de higienização e desinfeção, manteve todas as famílias em 
contacto permanente, o que implicou um aumento dos custos com telecomunicações e a 
necessidade diária de registos e suporte documental, entre outros. 

5.6 Centro de Dia do Lar Jorge Reis  

Pelo cariz de mobilidade que lhe está inerente e por todas as características do 
estabelecimento onde está inserida, esta resposta social permaneceu praticamente 
inoperacional ao longo do ano 2020.  

6. Infância 

6.1 Creche e Jardim de Infância N.ª Sr.ª da Lapa e CATL - Joaquim Pereira da Silva 

Este equipamento é composto pelas respostas sociais de Creche, Jardim-de-Infância e Centro 
de Atividades de Tempos Livres (CATL), que convergem na prestação de vários cuidados, tanto 
às crianças da comunidade, como aquelas que se vêm privadas de se desenvolver em 
ambiente familiar. Assim, todas as ações e estratégias levadas a cabo pretendem contribuir 
para a qualidade de vida de todos os utentes, proporcionando-lhes um espaço de partilha, 
união e comunhão de valores orientados para uma vida plena de autonomia e socialmente 
responsável.  

Verificamos um equilíbrio relativamente ao ano anterior no que concerne ao número de 
utentes. Ao revés do ano anterior as receitas obtidas, ao nível de comparticipação familiar, 
reduziram-se substancialmente. No encerramento, regulamentado pelo estado de emergência, 
de 16 de março a finais de maio, a Santa Casa suspendeu o pagamento de parte das 
mensalidades a todas as famílias, e posteriormente, as frequências dos utentes pautaram-se 
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por longos períodos de ausência, justificados pela alteração das rotinas das famílias, pelo clima 
de incerteza social e laboral, pelo pânico vivido proveniente das dúvidas existentes no contágio 
e letalidade, e consequente necessidade das famílias protegerem ao máximo os seus 
educandos. 

A resposta social mais afetada foi o CATL, com uma redução de 40% ao nível de recebimentos 
dos utentes em relação ao ano anterior. 

Ao nível da infância, o ano 2020 ficará marcado pelo impacto negativo da pandemia no 
desenvolvimento das crianças, quer ao nível emocional e comportamental como psíquico. 
Retratamos as nossas preocupações para o futuro, o aumento da distração, irritabilidade e 
maior dependência da família. 

Para compreendermos as contas apresentadas nesta valência, deveremos estender a nossa 
análise para a estrutura de pessoal e para o serviço de alimentação. 

Ao nível do pessoal, destacamos a atualização salarial imposta pelo BTE e pelo aumento da 
RMMG. A atualização salarial a todas as educadoras de infância contribuiu substancialmente 
para o aumento desta rubrica. A taxa de absentismo verificada neste estabelecimento atingiu 
os valores mais elevados de sempre. Estas alterações implicaram alterações nos custos com 
pessoal e na dinâmica interna de todos os serviços. 

O serviço de alimentação deste equipamento é o que mais contribui para o fornecimento de 
refeições no âmbito do Programa de Emergência Alimentar – Cantinas Sociais. Este serviço não 
foi interrompido durante o período de confinamento. 

6.2 Creche e Jardim-de-Infância N.ª Sr.ª da Guia 

Este equipamento é aquele que mais dificuldades financeiras cria à gestão Institucional, e 
aquele que revela a difícil relação com o Estado. Num total de 60 crianças, a Santa Casa apenas 
tem acordo de cooperação para 23 crianças em creche. 

A evolução da frequência dos utentes nas respostas sociais apresentou-se mais equilibrada em 
comparação com o equipamento da Lapa, principalmente nas ausências de utentes e 
respetivas reduções de mensalidade. Ao revés do ano anterior, as receitas obtidas ao nível de 
comparticipação familiar, reduziram-se substancialmente. No encerramento regulamentado 
pelo estado de emergência, a Santa Casa suspendeu o pagamento das mensalidades a todas as 
famílias. 

Ao nível do pessoal, os aumentos verificados na massa salarial e a taxa de absentismo 
verificada, assemelham-se às do equipamento da Lapa.  

Apesar dos resultados negativos, a Mesa Administrativa continua a potenciar os serviços de 
infância numa zona limítrofe do concelho, e oferecer um serviço de excelência, e de qualidade. 

O Lar Jorge Reis assume papel importante no fornecimento das refeições, e em outros serviços 
complementares. 
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7. Apoio à Comunidade/Cantinas Sociais 

A Instituição continuou a sua intervenção na redução das assimetrias sociais, desenvolvendo 
um trabalho em rede com as demais entidades (gabinetes de ação social da Câmara Municipal, 
da Segurança Social, e essencialmente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Famalicão). 

O Programa de Emergência Alimentar – Cantinas Sociais decorreu em 2020, nos mesmos 
moldes do ano anterior. 

Este programa tem lugar nos equipamentos do Lar S. João de Deus e na Creche e Jardim de 
Infância N.ª S.ª da Lapa, com predomínio deste último. 

Em 2020, foram servidas em média 35 refeições por dia. 

8 - Recursos humanos 

Os gastos com o pessoal representaram 72,3% da receita operacional da Instituição, mais 1,9% 
que no ano anterior.  

A pandemia revolucionou todos os hábitos e necessidades dos utentes, mas também de todo o 
pessoal. Desde a criação de equipas de trabalho “em espelho”, à aquisição de novas 
competências profissionais e sanitárias de forma muito rápida, o medo em relação a contágios, 
as dúvidas sobre a letalidade, o desgaste físico e mental, e o compromisso de quem está na 
linha da frente e sabe que cuidar é a principal função. A exigência e responsabilidade 
aumentaram e com elas a compensação por parte da Santa Casa, que colocou à disposição de 
todos os recursos humanos, toda a informação de que dispunha, todos os meios técnicos e 
equipamentos de proteção individual necessários e ainda formação permanente e atualizada. 
No entanto, todas as pessoas necessitam de estímulos e motivações, tendo a Mesa 
Administrativa da Santa Casa correspondido com a atribuição de um prémio de desempenho 
para todos os colaboradores que se encontravam na linha da frente. 

A taxa de absentismo aumentou exponencialmente, provocada pela necessidade de 
isolamento dos colaboradores que suscitavam possibilidade de contágio, dos colaboradores 
que asseguravam os seus ambientes familiares, dos colaboradores contagiados com o vírus, e 
outros fatores que contribuíram para o aumento da rubrica do pessoal. A ausência ao trabalho 
por parte dos trabalhadores de forma inesperada e repentina provoca inúmeras dificuldades 
para a manutenção de um serviço de excelência. 

Como mecanismo de ajustamento e compensação a Santa Casa beneficiou do Layoff 
Simplificado – Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho, para 
os colaboradores que tiveram os seus equipamentos encerrados. Referimo-nos aos 
colaboradores de infância. Este instrumento permitiu atenuar o impacto negativo provocado 
pelos diversos estados de emergência, e inoperacionalidade dos serviços. 

9 - Património e Investimentos 

A melhoria contínua de todo o parque edificado onde se desenvolvem os serviços, continua a 
ser a prioridade Institucional, oferecendo aos utentes e colaboradores melhores condições de 
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vida e de trabalho respetivamente. A aposta ao nível da modernidade e dotação tecnológica e 
de equipamentos necessários à prossecução de um bom serviço, estiveram sempre presentes. 

O total dos bens adquiridos e das benfeitorias realizadas no período, é de 214.763,94€, a 
seguir relacionados por equipamento: 

 LAR S. JOÃO DE DEUS – 182.170,53€ 
Benfeitorias em instalações – 175.738,07€ (Inclui a substituição do telhado em curso. Foi 
concluída em janeiro de 2021); Equipamento básico – 3.554,91€; Equipamento informático – 
1.703,55€; Equipamento diverso – 1.174,00€. 

 LAR JORGE REIS – 21.795,24€ 
Equipamento básico – 15.990,19€; Equipamento informático – 1.881,90€; Equipamento 
diverso – 3.923,15€. 

 CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA N.ª S.ª DA LAPA – 731,85€ 
Equipamento informático – 731,85€. 

 CRECHE E JARDIM DE INFÂNCIA N.ª S.ª DA GUIA – 910,20€ 
Equipamento informático – 910,20€. 

 SEDE – 9.156,12€ 
Equipamento informático – 4.349,28€; Software – 4.806,84€. 

Doações: 
Por escritura de 6 de julho de 2020 foi doado à Instituição pela Sra. Margarida Maria Gomes 
Ribas Pereira um prédio urbano, sito na freguesia de Campanhã, concelho do Porto, com o 
valor patrimonial tributável de 118.081,56€. 
 
10 - Situação Patrimonial 
 
O balanço da Instituição, à data de 31 de dezembro de 2020, totaliza 3.865.789,46€ e 
apresenta Fundos Patrimoniais no valor de 3.287.843,35€. Tem uma excelente estrutura 
financeira, conforme demonstram os rácios de autonomia financeira de 85,05%, o rácio de 
liquidez geral de 1,20 e o rácio da cobertura do ativo não corrente de 1,04. 

A Instituição não apresenta qualquer endividamento bancário, sendo o seu passivo corrente 
constituído por valores decorrentes da sua atividade económica normal. O passivo não 
corrente é nulo. 

O Cash-Flow de 2020 é de -18.068,79€. 

11 - Factos relevantes ocorridos após o termo do período 

Não ocorreram outros factos especialmente relevantes que afetem a situação económica e 
financeira expressa pelas demonstrações financeiras, desde o fecho do período em 31 de 
dezembro de 2020, até à data da elaboração do presente relatório, exceto quanto ao referido 
na nota 25 – Acontecimentos após a data do balanço do “Anexo” às Demonstrações 
Financeiras. 
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12 - Montante global dos débitos da Instituição ao setor público estatal, cujo pagamento 
esteja em mora. 
 
A Mesa Administrativa informa que não existem dívidas ao Estado em situação de mora, nos 
termos do artigo 2º do decreto-lei nº 534/80 de 7 de novembro. 

Dando cumprimento ao estipulado no artigo 210º do Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social, a Mesa Administrativa informa que a situação da 
Instituição perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente 
estipulados. 

13 - Resultados e proposta para a sua aplicação 

A Instituição apurou no período de 2020 um resultado líquido negativo de 254.199,47€ 
(duzentos e cinquenta e quatro mil, cento e noventa e nove euros e quarenta e sete cêntimos). 
Propomos que o mesmo seja levado à conta de Resultados Transitados. 

14 - Nota Final 

A Mesa Administrativa da Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Famalicão termina o ano 
de 2020 com a convicção do cumprimento do seu Compromisso, a sua Missão e a transmissão 
de todos os valores que lhe são intrínsecos. Não poderíamos deixar de manifestar uma palavra 
de agradecimento a todos os Utentes, aos Irmãos da Santa Casa, às Instituições Locais, 
Regionais e Nacionais que, direta ou indiretamente, têm apoiado e colaborado com a 
Instituição. 

Ao Revisor Oficial de Contas, manifestamos também o nosso reconhecimento pelo 
empenhamento e disponibilidade que sempre manifestou e pela forma atenta e rigorosa com 
que exerceu as suas funções. 

É também merecedor de reconhecimento o entusiasmo, dedicação e competência 
demonstrados no dia-a-dia, pelos colaboradores da Instituição. 

Finamente, uma palavra de agradecimento aos membros da Mesa da Assembleia Geral e 
Conselho Fiscal, pelo acompanhamento das atividades da Irmandade e pela disponibilidade 
sempre manifestada para o diálogo. 

Vila Nova de Famalicão, 9 de março de 2021 
A Mesa Administrativa 
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Composição dos órgãos sociais para o quadriénio de 2021 - 2024 
 
Mesa da Assembleia Geral 
 Membros efetivos: 
  José Machado Nogueira (Presidente) 
  Paula Cristina Neves Veloso de Carvalho Sampaio Matos 

José Mário Pinto Machado Ruivo 
 Membros suplentes: 
  Acácio Carvalho Rego da Silva 
  Luís Filipe Matos de Araújo Maia 
 
Mesa Administrativa 

Membros efetivos: 
Rui Manuel Matos de Araújo Maia (Provedor) 
Paulo Manuel Perestrelo Malheiro Fernandes  
Fernanda Rufina Martins Coelho Vieira de Castro 
Fernando Artur Aluai de Abreu 
Ana Maria Almeida Oliveira Sampaio 
Pedro Manuel Pinto Machado Ruivo 
Jorge Manuel Vieira da Costa Mesquita 

Membros suplentes: 
  Francisco Manuel Oliveira Freitas 
  Manuel Marcos de Sousa Guedes Carvalho Fonseca 
  Vítor Augusto Pinho Silva 
 
Conselho Fiscal 

 Membros efetivos: 
Joaquim Costa Correia Araújo 
Carlos Miguel Carneiro Freitas 
Guilherme Manuel Magalhães Moreira 

Membros suplentes: 
José Carlos Neves de Carvalho 
Joaquim Azevedo de Macedo 
João Francisco Malheiro Carvalho 
  
  
 
 

 
 

 

 


