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A Comissão Administrativa do Centro Social e Interparoquial de Santarém, doravante designado 
abreviadamente por CSIS, nomeada por Decreto Episcopal de 7 de janeiro de 2019 , após análise 
ponderada da situação da instituição entendeu elaborar o presente memorando, que assim se arroga como 
documento estratégico basilar da sua atuação.  

A Comissão Administrativa, faz depender a necessidade do processo de reestruturação do CSIS da 
conclusão das avaliações, que tiveram lugar ao longo do mês de janeiro. Estas avaliações aferiram o estado 
do CSIS em relação aos critérios definidos no contexto da reestruturação a levar a efeito. As avaliações 
subsequentes irão avaliar mensalmente o cumprimento das medidas a ser implementadas até ao final da 
vigência da Comissão Administrativa.  

Se os objetivos não forem cumpridos, ou for expectável o seu não cumprimento, serão adotadas medidas 
adicionais. A Comissão Administrativa procederá à monitorização da implementação do processo de 
reestruturação do CSIS e ao acompanhamento da sua situação económica e financeira.  

 

1- Da Gestão Institucional 

Objectivo: Melhorar o funcionamento do CSIS 

Despesa 

Medidas: 

1.1 Reduzir as despesas logísticas através de medidas estruturais que assegurando a qualidade dos 
serviços, minimizem o impacto no orçamento global do CSIS; 

1.2 Eliminar duplicações, aumentando a eficiência, reduzindo e extinguindo serviços que não representem 
uma utilização eficaz do orçamento global do CSIS.  

1.3 Gerar poupanças mensais e para tal:  
1.3.1 Criar uma única central de compras e promover serviços partilhados entre as diferentes  unidades da  

      instituição; 
1.3.2 Reorganizar o funcionamento das unidades e a prestação de serviços nas mesmas;  
1.3.3 Promover um plano abrangente para viabilizar a flexibilidade, a adaptabilidade e a mobilidade dos  

      recursos humanos conforme as necessidades das unidades e das respostas sociais; 
1.3.4 Rever as políticas remuneratórias dos trabalhadores, assim como suplementos remuneratórios e outros      

      subsídios compensatórios; 
1.3.5  Limitar admissões de pessoal; 
1.3.6 Reduzir custos nas diversas áreas através da racionalização das respostas sociais, diminuindo a  

     necessidade de contratação de recursos humanos, centralizando os aprovisionamentos e   
     racionalizando os equipamentos disponíveis e a adquirir.  

 
1.4 Reduzir de modo permanente as despesas de investimento, estabelecendo projectos prioritários e 

intensificando o uso de oportunidades de financiamento providenciadas por campanhas de angariação 
de fundos e donativos. 
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Receita  

Medidas: 

1.1.1 Gerir os benefícios fiscais, reanalizando as oportunidades de usufruir de novos benefícios fiscais, ou do 
alargamento dos existentes;  

1.1.2 Analisar a forma de evitar prejuízos fiscais contabilizados em anos anteriores; 
1.1.3 Atualizar a relação patrimonial dos imóveis propriedade do CSIS  para efeitos de reavaliação das 

respetivas utilizações e usos futuros com o fim de aumentar a receita (ex: arrendamentos e cessões de 
exploração); 

1.1.4 Racionalizar ativos existentes para assegurar receitas adicionais que sejam totalmente utilizadas para a 
consolidação orçamental (ex: publicidade);  

1.1.5 Criar atividades instrumentais que possam gerar novos rendimentos (ex: loja solidária); 
1.1.6 Estudar oportunidades de  financiamentos coletivos (“crowdfounding”). 

2- Da Gestão da Dívida 

Objectivo: Preservar a estabilidade e equilíbrio financeiros, mantendo a liquidez e assegurando uma 
desalavancagem ponderada junto do sector bancário.  

Medidas: 

2.1 Contabilizar o enquadramento de pagamentos em atraso até ao final de fevereiro, abrangendo todas as 
categorias de despesa vencida e vincenda; 

2.2 Assegurar o cumprimento dos compromissos financeiros estatais, designadamente, dos pagamentos das 
contribuições à segurança social e obrigações fiscais, sem perda de estabilidade financeira;  

2.3 Obter liquidez junto do sector bancário para o CSIS readquirir o equilibrio de tesouraria e na eventualidade 
dos bancos não agirem atempadamente aos requisitos de capital, requerer temporariamente ajustamentos 
nos planos de pagamentos para cumprimento dos compromissos assumidos; 

2.4 Renegociação de dívidas a terceiros tendo em conta as alterações introduzidas pelo regime de 
reestruturação do CSIS; 

2.5 Melhorar o reporte mensal da gestão corrente do CSIS; 
2.6 Implementar alterações às regras de gestão corrente e consequentes procedimento, atendendo a eventuais 

atrasos de pagamentos e compromissos financeiros.  

3- Da Gestão de Recursos Humanos  

Objectivo: Melhorar a eficiência dos RH pela eliminação de redundâncias, simplificação de procedimentos 
e reorganização de funções.  

Medidas: 

3.1 Reestruturar os RH do CSIS, em todas as suas unidades e respostas sociais; 
3.2 Aprovar uma definição padronizada de responsabilidades inerentes às funções dos RH;   
3.3 Reforçar a gestão de riscos e o reporte das atividades dos RH;  
3.4 Normalizar a monitorização de funções dos RH; 
3.5 Aumentar a eficácia dos RH, induzindo uma utilização mais racional dos equipamentos e controlo de 

despesas;  
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Conclusão 
 
 
Com uma gestão controlada, o CSIS será capaz de responder aos desafios que tem pela frente e manter 
a qualidade dos seus serviços perante as organizações congéneres e o meio em que se insere.  
 
Atualmente, o desafio está em “saber como fazer” para minimizar os fatores problemáticos: este processo 
vai desde a escolha da estratégia que melhor se adapta ao CSIS, até à sua manutenção e à garantia que 
a implementação  acontecerá de forma adequada ao seu processo de mudança organizacional. 
 
Ora, o processo de reestruturação integrando todos os fatores supra referenciados, pretende um CSIS 
consolidado na sua missão, com um enfoque altruísta, humanísta e participativo.  
 
O CSIS é uma unidade organizacional única, dedicada à prestação de serviços à comunidade com 
resultados reconhecidos, que só assim continuarão com o trabalho e o empenho de pessoas que se sintam 
envolvidas e solidárias no seu sucesso. 
 
 
 
Santarém, 15 de fevereiro de 2019 
 
 
                     A Comissão Administrativa 

 

 


