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1. ÓRGÃOS SOCIAIS
Mesa da Assembleia Geral
Presidente: José Luiz Jacinto Fernandes (associado n.º 217)
1.º Secretário: Maria Luísa Ribeiro Manteigas (133)
2.º Secretário: Carlos Manuel Leão Marques Lobato (477)
Suplentes: Orlando César Antunes Gonçalves (199), EAano
Carvalho Branco (1069) e José Carlos Ribeiro MarAns Fialho de
Oliveira (1739).
Conselho de Administração
Presidente: Paulo Manuel Fernandes da Silva (857)
Vice-presidente: Armando Marques de Carvalho (119)
Vogal: Maria Noélia Serra Oliveira Dias (358)
Vogal: Jaime Marques de Almeida (940)
Vogal: Sandro Domingos Fernandes Arruda (800)
Suplentes: Maria Cláudia Coelho Monteiro (1543) e José Armando MarAns Morim Lopes (507).
Conselho Fiscal
Presidente: José Eduardo Goulart Machado (181)
Secretário: António Manuel Alves Pinto Carvalho (701)
Relator: Lourdes Jesus Fernandes Ferreira (339)
Suplentes: Ramiro Santos Mendes (129), Luís Manuel Aguiar
Reis Pinto (1351) e Ana CrisAna Almeida Figueiredo (1086).
Conselho Geral
Membros eleitos: António Joaquim dos Santos (56), António
Ribeiro Cristóvão (270), Armando Pereira da Silva (49), Edite
Santos Pires Guerreiro (191), Francisca Maria Beato Leal (433),
João Joaquim Gomes (25), Joaquim José da Conceição Letria
(685), José Taveira Leite Pereira (211), Manuel António Mota de
Pina (730), Manuel Gonçalves da Silva (126), Mário Joaquim
Marvão Gordilho Zambujal (127) e OBlia Conceição Leitão Carvalho (278).

de 17 de novembro de 2011, homologados por Despacho de
José Cid Proença, Diretor-Geral da Direção-Geral da Segurança
Social, pelo averbamento n.º 40, à inscrição n.º 16/81, a fls. 14
verso do Livro das Associações Mutualistas e das Fundações de
Segurança Social Complementar, considera-se efetuado, em 10
de janeiro de 2012, nos termos do n.º 1 do arAgo 34.º do Regulamento de Registo das Associações Mutualistas e das Fundações de Segurança Social Complementar, aprovado pela Portaria n.º 135/2007, de 26 de janeiro; o registo foi publicado, no
dia 13 de fevereiro de 2012, no síAo da Internet
www.mj.gov.pt/publicacoes;
– Regulamento de Bene-cios aprovado em Assembleia Geral Extraordinária de 17 de novembro de 2011, homologado por
Despacho de José Cid Proença, Diretor-Geral da Direção-Geral
da Segurança Social, pelo averbamento n.º 41, à inscrição n.º
16/81, a fls. 14 verso e 33 verso do Livro das Associações Mutualistas e das Fundações de Segurança Social Complementar,
considera-se efetuado, em 10 de janeiro de 2012, nos termos
do n.º 1 do arAgo 34.º do Regulamento de Registo das Associações Mutualistas e das Fundações de Segurança Social Complementar, aprovado pela Portaria n.º 135/2007, de 26 de janeiro

2. ÂMBITO
A Casa da Imprensa - Associação Mutualista (Casa da Imprensa), tem a sua origem na Associação de Classe dos Trabalhadores da Imprensa de Lisboa criada em 24 de abril de 1905
(estatutos aprovados por alvará do Ministério das Obras Públicas - Direção Geral do Comércio e da Indústria). No ano de 1925,
foram aprovados os estatutos da Caixa de Previdência do Sindicato dos Profissionais da Imprensa de Lisboa, tendo esta denominação sido alterada para Caixa de Profissionais da Imprensa de Lisboa, por alvará em 26 de abril de 1935 do
subsecretário de Estado das Corporações e Previdência Social.
A designação atual, Casa da Imprensa, foi adotada e reconhecida em 1992, ano em que se concreAzou a integração do
Fundo Especial de Segurança Social dos Jornalistas, através da
Portaria n.º 506/92, de 19 de junho.
A Casa da Imprensa é uma InsAtuição ParAcular de Solidariedade Social, não lucraAva, com a natureza de Pessoa ColeAva
de UAlidade Pública, cujos fins fundamentais consistem na concessão de bene-cios de saúde e de segurança social aos seus associados e familiares, conforme estatutos aprovados em 1992,
com a redação atualizada que lhes foi dada em 2008.
3. ENQUADRAMENTRO REGULAMENTAR
A Casa da Imprensa subordina-se à legislação geral aplicável às associações mutualistas, encontrando no Código das Associações Mutualistas (Decreto-Lei n.º 72/90, de 3 de março) a
sua matriz de referência.
Como regulamentos próprios rege-se pelos:
– Estatutos aprovados em Assembleia Geral Extraordinária
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O ano de 2011 terá sido, muito provavelmente, o de maior
complexidade para o atual Conselho de Administração da Casa
da Imprensa.
Depois de viver o primeiro ano concreto de aplicação dos
Estatutos e do Regulamento de Benefícios que haviam sido
aprovados em 2008, da necessidade imperiosa de impedir a
paralisação dos serviços prestados nas áreas da Saúde e da
Ação Social – por via de um sistema informático que estava,
praticamente, inoperacional –, da introdução da concorrência
no relacionamento com a banca e de reestruturar a carteira de
aplicações financeiras, garantindo a sua segurança face ao
que, em 2009, era expetável, a Casa da Imprensa avançou para
um período decisivo em sede de gestão de recursos financeiros.
Em 2010, graças a uma série de decisões aAnentes ao quadro de crise económica, financeira e social, no País e no Mundo,
que, então, já se aprofundava, o controlo e a redução de custos foi uma realidade palpável, tal como a preservação do capital invesAdo, procurando-se a melhor rendibilidade para invesAmentos com menor exposição ao risco. ObjeAvo: garanAr
o equilíbrio financeiro da Casa da Imprensa.
É neste quadro que se classifica o ano de 2011 como o de
maior complexidade no mandato do atual Conselho de Administração. Paralelamente à preocupação constante de se manter o controlo de custos já exercido em 2009 e em 2010, ganharam especial relevância, no ano passado, tarefas
relacionadas com:
a) o debate interno em torno de um projeto de reforma estatutária e regulamentar que almeja corrigir injusAças e adaptar a Casa da Imprensa às novas realidades do mundo em que vivemos, processo iniciado ainda
em 2010 e que culminou na aprovação pela Assembleia Geral Extraordinária, a 17 de novembro de 2011,
de novos Estatutos e Regulamento de Bene-cios entretanto já registados pela Direção-Geral da Segurança
Social e que entraram em vigor no passado dia 1 de
março;
b) a negociação, prolongada e delicada, com várias
enAdades, com vista à celebração de um contrato que
assegurasse serviços de saúde de proximidade, efeAvamente, em todo o território conAnental e regiões autónomas, e a um custo comportável;
c) a necessidade imperiosa de rendibilizar o património existente na Rua do Loreto, e que se encontrava
devoluto há vários anos;
d) para além, evidentemente, de inúmeras outras tarefas paralelas, como o reforço da rede de prestadores
de cuidados de saúde, a proximidade do serviço de
Ação Social, a manutenção da aAvidade cultural na
sede da Casa da Imprensa, a celebração do 106.º aniversário, a edição em livro do projeto “Jornalistas, Pais
e Filhos” e a atualização dos sistemas informáAcos, face
à obrigatoriedade da prescrição eletrónica de medicamentos e, depois, de meios auxiliares de diagnósAco.

Os desafios foram vencidos. Foi possível, à face do conjunto
de normas que regem a vida na Casa da Imprensa e da própria
realidade financeira que temos, alargar as condições de acesso
à Casa da Imprensa, nomeadamente em sede de Internamento
Hospitalar. Dissemos, em diversos fóruns e em circunstâncias
disAntas, que a vida não acabava aos 60 anos e conseguimos
demonstrá-lo.
Mas isso não significa que o percurso foi exemplar e isento
de falhas, quer na generosidade voluntariosa com que encarámos o repto a que nos Bnhamos imposto, quer na concreAzação práAca desse mesmo desafio. A distribuição do Cartão de
Saúde, emiAdo pela Europamut, que representa em Portugal
a referência mutualista francesa MGEN, com quem celebrámos
um contrato de prestação de serviços, longos meses depois de
anunciado é disso exemplo. Mas o desacerto, não atribuível ao
Conselho de Administração, está, nesta data, já ajustado.
Daí que a conclusão, posiAva, seja uma só: apesar de todas
as falhas, os desafios foram mesmo vencidos.
1. ÁREA FINANCEIRA
As contas do exercício de 2011 evidenciam um resultado líquido negaAvo de 13.558,02 euros, que compara com um resultado posiAvo em 2010 de 44.164,01 euros e uma previsão
orçamental de 7.388,62 euros.
A jusAficação para o desvio relaAvamente ao orçamento (20.946,64 euros) está na regularização de dívidas com a eliminação de associados, por falta de pagamento de quotas (14.048,26 euros), e na realização de obras de manutenção no
prédio da Rua do Loreto, em Lisboa, de modo a permiAr o seu
arrendamento. Quer a eliminação de associados, quer as obras,
foram realizadas no úlAmo trimestre do ano, facto que já não
permiAu a adoção de medidas de compensação.
No caso da eliminação de associados, ela ocorreu após insistentes diligências junto dos faltosos para que regularizassem
a sua situação e, em muitos casos, após a promessa de que o
fariam.
Quanto às obras, elas praAcamente anularam, em 2011, o
aumento das receitas resultante dos novos contratos de arrendamento. No entanto, garantem que no ano de 2012 este
aumento será efeAvo (na ordem dos 29 mil euros, em comparação com 2011, e dos 40 mil euros relaAvamente a 2010), pelo
que se trata de um bom invesAmento.
No entender do Conselho de Administração, não há portanto razões para se pensar que o resultado menos bom conseguido em 2011 signifique uma alteração da tendência iniciada em 2009,no senAdo do equilíbrio das contas. Pelo
contrário, todos os estudos realizados em 2011 no âmbito da
revisão estatutária demonstram que, mesmo com a melhoria
das garanAas do novo Regulamento de Bene-cios, é possível,
mantendo-se o rigor da gestão e aplicando as medidas previstas, manter resultados posiAvos nos próximos anos, globalmente e em cada uma das modalidades associaAvas.
O quadro seguinte mostra a evolução do resultado líquido
nos úlAmos três anos.
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Pelo seu especial significado, destaca-se a evolução dos custos e proveitos inerentes a associados.
Os custos inerentes a associados, decorrentes diretamente
das garanAas regulamentares, aAngiram em 2011 o valor global
de 164.964,63 euros, mais 1.288 euros (0,79%) que em 2010,

enquanto os proveitos inerentes a associados (joias, quotas,
taxas moderadoras e senhas de consulta) sofreram um decréscimo de 4.079,75 euros (-1,39%).
Os quadros seguintes mostram a evolução destes indicadores nos úlAmos anos.

Os restantes custos operacionais aAngiram em 2011 o valor
de 439.578,77 euros, um aumento de 10.863,39 euros (+2,5%)
relaAvamente ao ano anterior (428.715,38 euros), enquanto os
outros proveitos operacionais totalizaram 155.776,98 euros, um
decréscimo de 64.536,17 euros (-29,3%) relaAvamente ao ano
anterior (220.313,15 euros), resultado principalmente da redução da comparAcipação das modalidades.
Os custos financeiros totalizaram 8.165,25 euros, um decréscimo de 2.738,27 euros (-25,1%) relaAvamente ao ano anterior (10.903,52 euros). Os proveitos e ganhos financeiros aumentaram de 109.711,29 euros em 2010 para 127.278,72 euros
em 2011, um aumento de 17.507,43 euros (15,9%), dos quais
6.591,97 euros em juros de depósitos e obrigações e 10.995,50
euros em rendas. Esta diferença nas rendas, porém, como exposto anteriormente, acabou por ser praAcamente anulada
com a realização de obras de manutenção necessárias para a celebração dos novos contratos de arrendamento.

Os resultados correntes foram negaAvos em 37.722,33 euros, depois de terem sido posiAvos em 2010 (19.574,79 euros).
Os custos e perdas extraordinários totalizaram 14.049,45 euros (8.375,03 euros em 2010) e os proveitos e ganhos extraordinários 38.213,76 euros (32.964,25 euros em 2010), dos quais
31.067,77 euros correspondentes ao donaAvo desAnado ao
Prémio Stuart de Desenho de Imprensa.
Por modalidades, verifica-se que apenas uma das modalidades associaAvas – os Cuidados de Saúde Primários – registou
um resultado líquido negaAvo (-19.367,49 euros). Tal deve-se às
mesmas causas já apontadas para o resultado líquido global,
pois que foi nos CSP que mais incidiram as perdas pela eliminação de associados (mais de 9.000 euros) e, pelo método de
reparAção, os custos das obras de manutenção.
Todas as restantes modalidades Averam resultados posiAvos, conforme se pode ver no quadro seguinte.
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A demonstração de resultados por modalidades adota critérios de imputação de custos e proveitos que garantem a autonomia financeira de cada uma delas, no respeito pelas disposições legais e estatutárias e impedindo a subsidiação de
umas modalidades pelas outras.
O valor global dos fundos mutualistas era a 31 de dezembro
de 1.828.164,43 euros, mais 43.376,58 euros (+2,4%) que os
1.784.787,85 euros apurados em 2010. Daquele total
257.945,60 euros correspondiam ao Fundo Permanente dos Capitais por Morte (255.757,86 euros em 2010), 1.476.620,13 ao
Fundo Próprio dos Cuidados de Saúde Primários (1.469.802,58
euros), 36.341,63 euros ao Fundo de Solidariedade AssociaAva
(31.260,00 euros) e 57.257,07 euros ao Fundo Próprio do Internamento Hospitalar (27.967,41 euros em 2010).
O Fundo Autónomo de Subsídio Complementar, sob gestão
da Casa da Imprensa, Anha um valor de balanço, a 31 de dezembro, de 304.28,60 euros (353.539,93 euros em 2010).
O Fundo de Ação Social, igualmente sob gestão da Casa da

Imprensa, apresentava um valor de balanço de 13.544.930,68
euros, que compara com os 13.260.012,41 euros registados em
2010, um acréscimo de 284.918,27 euros (+2,1%) correspondente ao resultado líquido do exercício. Este resultado tem já em
conta uma dotação extraordinária de 14.500,00 euros desAnada a reforçar o Fundo Autónomo de Subsídio Complementar.
Os custos operacionais do Fundo de Ação Social passaram
de 283.087,33 euros em 2010 para 246.181,22 euros (menos
36.906,11 euros, ou -13%), dos quais 91.681,18 euros correspondem a custos inerentes a associados e 154.500,04 euros a
comparAcipações e prestação de serviços. Os custos e perdas
financeiras totalizaram 86.768,51 euros, menos 8.811,97 euros
(-9,2%) que os 95.580,48 euros apurados em 2010, enquanto os
proveitos e ganhos financeiros cresceram de 574.697,68 euros
para 605.993,74 euros (mais 31.296,06 euros ou +5,4%)
O quadro seguinte evidencia a evolução nos úlAmos três
anos dos fundos próprios e permanentes sob gestão da Casa da
Imprensa.

A gestão financeira manteve-se fortemente condicionada
em 2011, a exemplo do ano anterior, pela volaAlidade e instabilidade dos mercados, num cenário agravado pela crise das dívidas soberanas na zona euro.
Estes fatores obrigaram a uma permanente adaptação, que
se reflete na variação da estrutura da carteira de aplicações financeiras.
Depois da profunda reestruturação da carteira operada em
2010 – com o resgate de aplicações sem capital garanAdo e com
taxas de rendibilidade em queda e com o reinvesAmento em ob-

rigações com retorno garanAdo e melhor remuneração, procurando-se simultaneamente maior diversificação e maturidades
mais estendidas – em 2011 optou-se por privilegiar os depósitos a prazo, que atualmente oferecem melhor rendibilidade e
permitem uma reação mais rápida e menos onerosa a situações
de crise que eventualmente possam ocorrer.
O gráfico seguinte mostra a evolução da estrutura da carteira de aplicações financeiras durante o mandato do atual
Conselho de Administração.
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Em 2011 o Conselho de Administração não procedeu a
quaisquer acertos relaAvamente às dívidas entre fundos, contrariamente ao que aconteceu em 2010, ano em foi amorAzada
parte da dívida do Fundo de Cuidados de Saúde Primários ao
FAS, no valor de 114 mil euros, verba correspondente a emprésAmos feitos para a organização de espetáculos da Grande
Noite do Fado em Lisboa e no Porto. ConAnuam assim por regularizar créditos relaAvos a adiantamentos feitos pelo Fundo
de Ação Social por conta de reembolsos da Administração Regional de Saúde de Lisboa ao anAgo Fundo de Assistência Médico-Medicamentosa.
Por úlAmo, o Conselho de Administração destaca que conAnua por regularizar a dívida de 711 mil euros do Fundo Especial de Segurança Social dos Jornalistas à Casa da Imprensa, relaAva ao adicional da publicidade.
Conforme já assinalado no relatório de gestão do exercício

anterior, após parecer do Tribunal de Contas nesse senAdo, o
InsAtuto de Gestão Financeira da Segurança Social, que geria o
Fundo Especial, interrompeu em 2008 as transferências que realizava com verbas que reAnha da publicidade que fazia nos jornais diários. Estas transferências foram superiores a 80 mil e 90
mil contos, nos dois anos anteriores ao atual mandato, pelo que,
a manterem-se a um ritmo equivalente, fariam toda a diferença nos resultados e indicadores apresentados relaAvamente
aos exercícios de 2009, 2010 e 2011.
Ao longo de 2011, foram efetuados contactos informais
junto do Tribunal de Contas, mas a própria situação políAca do
país não beneficiou o normal desenvolvimento do processo.
As diligências para a resolução deste diferendo com o InsAtuto de Gestão Financeira da Segurança Social, com o Tribunal
de Contas pelo meio, prosseguiram em 2011, mas sem resultados, pelo que vai ser necessário desenvolver novas ações.

2. ASSOCIADOS
No fim de 2011, a Casa da Imprensa contava com 1881 associados nas categorias de efeAvos, familiares e aderentes. RelaAvamente a 31 de dezembro de 2010, houve uma diminuição

de 27 associados. Para este balanço contaram principalmente
as desistências e eliminações por dívida de quoAzações (103),
fruto provável das condições gerais do país em matéria de desemprego e perda da capacidade financeira dos cidadãos.
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Em dezembro de 2011 completam-se praAcamente três
anos de mandato da atual administração. Convém, por isso, fazer notar o esforço despendido, e espelhado no quadro anterior
para manter estável a população associaAva. Embora globalmente tenha diminuído o número de associados efeAvos rela-

Avamente a 2010 e 2009, não menos verdade é que o número
de admissões nessa categoria duplicou quando comparado
com 2010.
Preocupante é o panorama etário da massa associaAva da
Casa da Imprensa.

Em comparação com os dados de 2010, ressalta deste quadro a diminuição do número de associados com idade inferior
a 45 anos e o aumento nas restantes faixas etárias, jusAficando
talvez uma campanha de aliciamento junto dos mais novos,
apoiada nas perspeAvas criadas pelos novos Estatutos e Regulamento de Bene-cios que entraram em vigor a 1 de março de
2012.
Esta constatação não é nova, pois já no Relatório de 2010 se

mencionava o fenómeno. Estamos em crer que o panorama não
se modificou em 2011 devido ao agravamento das condições de
vida de todos em geral e dos mais jovens em parAcular.
Para memória futura, inserimos na página seguinte o mapa
relaAvo à distribuição geográfica dos nossos associados, o qual
não apresenta diferenças substanciais relaAvamente ao de
2010.
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Capitais por Morte - Tal como escrevemos no Relatório de
2010, esta modalidade não parece ser atraente para as gerações
mais novas. Na época em que foi insAtuída, havia um senAmento de solidariedade para com os sobreviventes: vou ajudar

em vida aqueles que vão ter de pagar o meu funeral. Hoje, provavelmente, o senAmento é bem diferente.
Veja-se o quadro.

Associados falecidos - Terminamos este capítulo com uma
palavra de saudade por aqueles que nos deixaram em 2011.
Uma palavra de saudade mas também de homenagem pela sua
dedicação à causa do mutualismo que, alguns deles, Anham

abraçado há muitos anos.
Para os vindouros registamos, em jeito de memorial, os
seus nomes.
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3. SERVIÇO DE SAÚDE
Na área da saúde, o ano de 2011, tal como foi definido no
Programa de Ação, pautou-se pelo contrato de prestação de
serviços que o Conselho de Administração celebrou com a
MGEN/Europamut e que possibilitará aos nossos associados o
acesso direto e a preços mais acessíveis a uma alargada rede
clínica de Norte a Sul do país, através do chamado Cartão de
Saúde. Esta rede aumentará a opção dos associados residentes em Lisboa e no Porto e virá colmatar uma grave lacuna
que este Conselho de Administração há muito desejava suprimir - a situação dos associados residentes fora destes dois
grandes centros.
É de esclarecer desde já que o Cartão de Saúde trará mais
opções. Não anula nada já existente. Todas as consultas nos
postos clínicos continuam, assim como todos os convénios e
acordos que a Casa da Imprensa tem com diferentes instituições de saúde, incluindo o realizado com o Hospital Egas
Moniz/Consulta do Viajante, bem como os novos acordos
celebrados em 2011 de que os associados já usufruem e que
iremos lembrar.
Assim, além da rede alargada a que o Cartão de Saúde dá
acesso, o Conselho de Administração procurou estabelecer
novos convénios em especialidades. A Casa da Imprensa dispõe de um novo urologista, o dr. Helder Monteiro, e de uma
nova ginecologista/obstetra, a dra. Clara Soares, ligada a uma
maternidade do Serviço Nacional de Saúde. Também na sede
em Lisboa, os associados dispõem, semanalmente, de um
novo otorrinolaringologista, o dr. Pedro Cavilhas, interno da
especialidade no Hospital Egas Moniz.

No âmbito do convénio há muito existente com a Associação de Socorros Mútuos de Empregados no Comércio de
Lisboa (Clínica de São Cristovão), e já aprofundado no ano
transato para várias especialidades e meios complementares
de diagnóstico, estabeleceu-se um novo acordo que possibilita que os associados da Casa da Imprensa possam recorrer
às urgências nos sábados e domingos, dias em que a sede
está fechada. Desta forma, todos os dias, mesmo nos fins de
semana, os associados da região de Lisboa têm a possibilidade de recorrer a um médico, caso necessitem.
Na área da medicina física e de reabilitação, mantém-se o
importante convénio com o Centro de Medicina Física e de
Reabilitação de Alcoitão, que inclui internamento, e um novo
acordo feito com a ADFÍSIO, cujas instalações clínicas são no
centro de Lisboa e servidas por uma boa rede de transportes
públicos para doentes em ambulatório.
De salientar, pela importância que tem para a promoção
da saúde, que se mantêm os programas de “check-up” e os
rastreios gratuitos de indicadores de saúde, tipo colesterol ou
glicémia, em Lisboa, tendo estes últimos sido alargados à
delegação do Porto, em 2011.
Foram celebrados acordos com a Farmácia Lídia e Almeida
(na Ajuda) e com a Clínica de Saúde da Ajuda, ambas em Lisboa, dispondo de rastreios e consultas que, atualmente, as
grandes farmácias disponibilizam, como por exemplo, consultas de nutricionismo.
Em síntese, procurou o Conselho de Administração continuar a estabelecer novos acordos quer com a rede
mutualista, quer com serviços privados e públicos, infeliz-

13

RELATÓRIO
E CONTAS 2011
mente com menos êxito neste último caso, por razões económicas e políticas que estão a afetar o Serviço Nacional de
Saúde, como todos sabemos.
De sublinhar, ainda, o esforço que a Casa da Imprensa fez
em todos os aspetos, inclusive do ponto de vista económico e
financeiro, com a obrigatoriedade da prescrição electrónica
dos medicamentos, processo há dias acrescido de mais e
novas dificuldades, por via legislativa (novas vinhetas para as
instituições de saúde e para reformados).
Em jeito de balanço, o mandato deste Conselho de Administração termina este ano e, como é visível, pela leitura dos
gráficos, os serviços de saúde da Casa da Imprensa têm dado
resposta a um grande número de associadas(os).
Em 2009, ano da gripe A, como todos se lembram,
seguindo cuidadosamente as recomendações da DireçãoGeral de Saúde e as incansáveis sugestões que o dr. João
Hagatong permanentemente fazia chegar ao Conselho de
Administração, conseguimos que os nossos serviços dessem a
resposta adequada à situação que preocupava as entidades
de saúde do país, não tendo havido qualquer caso de contágio, quer no serviço clínico de Lisboa, quer no do Porto,
registando-se nestes dois postos um volumoso número de
consultas de clínica geral (2754) e nas especialidades convencionadas (1402). Sabendo-se que os associados se dirigem
aos serviços para obter as credenciais para as especialidades,

os números dão-nos ideia da pressão que uma instituição
como a Casa da Imprensa teve de enfrentar, felizmente sem
qualquer problema de que nos fosse dado conhecimento.
O ano transato, 2011, foi aquele em que se registaram
menos consultas de clínica geral e de especialidades nos serviços de Lisboa e Porto (2350), e o maior nas especialidades
convencionadas (1408). Em contrapartida, em 2010, atingimos um número recorde de 2978 consultas generalistas e de
especialidade nos postos clínicos e 1399 nas especialidades
convencionadas.
Consideramos que estas oscilações nos registos se devem
à entrada de novos associados, aos programas de “check-up”,
aos novos especialistas que aceitaram trabalhar nos postos
clínicos, aos que fizeram novos acordos convencionados, ao
facto de algumas consultas de especialidade voltarem a ser
semanais, como no caso da dermatologia, por exemplo, onde
se registou um número significativo de pequenas cirurgias, e
à entrada de uma nova oftalmologista, que terminou com a
lista de espera que já se registava. Isto é, a mais opções.
Procurou o Conselho de Administração responder assim
às necessidades dos associados, parecendo-nos, embora
nunca satisfeitos e desejosos de ter podido fazer mais, que a
leitura dos gráficos revelam, em termos de saúde, números
de grande importância para uma instituição mutualista como
a Casa da Imprensa.

4. AÇÃO SOCIAL
O apoio aos associados idosos e/ou isolados, um dos
objetivos definidos pelo Conselho de Administração para o
triénio 2009-2012, prosseguiu em 2011.
Assim, procedeu-se à instalação dos 10 telefones SOS
em casa dos associados depois de elaborada criteriosa lista
para nos assegurarmos de quem mais necessitava dos aparelhos.
Pessoalmente ou por telefone, foram contatados todos os
associados de Lisboa e Porto com mais de 70 anos, tal como
foi feito de 2009 para cá. A assistente social integrou a equipa
que instalou os telefones em casa dos associados residentes
na zona de Lisboa.
Os serviços prestaram apoio psicossocial a associados e
seus familiares que recorreram à Casa da Imprensa por carta,
por telefone, presencialmente ou, muito simplesmente,
quando a informação de “alerta” chegou à Casa da Imprensa
por outros associados.
A assistente social está na Casa da Imprensa, em Lisboa,
duas tardes por semana. Mas se qualquer associado ou familiar solicitar outro horário ou disponibilidade, o pedido é
aceite. Em 2011, foram apoiados 34 associados diferentes
através de 52 entrevistas, seis visitas domiciliárias, inúmeros
contactos telefónicos e diligências junto de 10 diferentes instituições da Segurança Social, paróquias e serviços sociais dos
hospitais centrais.
Ao abrigo do Regulamento de Benefícios foram atribuídos
pelo Conselho de Administração nove subsídios eventuais.
Foram também apoiados com subsídio a fundo perdido, através do Fundo de Ação Social, dois jornalistas, devido a
carência económica motivada por desemprego, num caso, e
despesas inesperadas com saúde, noutro.
A fim de resolver problemas urgentes e que exigiam mon-

tantes elevados foram concedidos três subsídios reembolsáveis. Com a mesma perspetiva, foram estudados cinco casos
em incumprimento quanto ao pagamento de quotas.
Os serviços garantiram a continuidade dos cuidados médicos a dois associados idosos com doença crónica e a duas
famílias monoparentais em situação de vulnerabilidade económica, assumindo-se o pagamento das consultas,
tratamentos e medicamentos imprescindíveis.
Além das prestações pecuniárias, os beneficiários carecem muitas vezes de uma intervenção continuada. Caso, por
exemplo, de um associado com doença grave em fase terminal que residia sozinho e necessitava de cuidados pessoais.
Nesta situação, foi necessário mobilizar as estruturas de
saúde, nomeadamente, o Serviço Social do Hospital de Santa
Maria, em Lisboa, o centro de saúde da residência do associado e até a Equipa Coordenadora de Cuidados Continuados,
para proceder à pesquisa e integração numa unidade de cuidados continuados.
Este e outros casos exemplificam a complexidade das
situações que o Conselho de Administração tem enfrentado
e tem resolvido, o que não seria possível sem o empenho,
esforço, profissionalismo e dedicação da assistente social,
sabendo todos nós como a burocracia pesa e afeta os serviços públicos.
O apoio tem tido diversas frentes, nos casos de associados que recorrem à Casa da Imprensa pedindo auxílio através
da assistente social. Calcule-se as múltiplas diligências que
têm sido necessárias para não desacompanhar, por exemplo,
um associado com fracos recursos e a viver um processo
complexo, sendo a assistente social obrigada por lei a responder a entidades como a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens, o centro paroquial e a escola da área de
residência da filha menor…
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5. BOLSAS DE ESTUDO
A Casa da Imprensa atribuiu, em 2011, bolsas de estudo, nos
termos previstos pelos Estatutos e Regulamento de Bene-cios.
Foram orçamentadas cinco bolsas, mas apenas se candidataram

três associados que reuniam as condições previstas naqueles
documentos legais. Por isso, o Conselho de Administração concedeu às três bolsas o montante de 900 euros cada.

6. ATIVIDADE CULTURAL
2011 ficou marcado por um crescendo da procura do Salão
Nobre da Casa da Imprensa, em Lisboa, para exposições. Assim,
Averam lugar exposições de Carmo Romão (pintura), Joana
Pinto Coelho (fotografia), Nuno Moreira e Carla Fragata (fotografia), Jorge Jacinto (fotografia), Conceição Lacerda (pintura),
Tomás Moreno (pintura) e Carla Porto (pintura).
O Salão Nobre foi também palco do lançamento de dois livros - um deles da autoria do associado Ribeiro Cardoso - e de
outras realizações culturais dinamizadas por terceiros. Além
disso, sediou uma das iniciaAvas – exposição e debate – inseridas nas comemorações do Dia do Bairro Alto.
Num total de 150 dias de ocupação efeAva, merece ser
destacada, por ocasião da celebração de mais um aniversário da
Casa da Imprensa, a apresentação do livro “Jornalistas, Pais e Filhos”. Trata-se de um livro em que jornalistas escrevem sobre
os seus pais, também eles jornalistas, sendo todos eles referências profissionais do Jornalismo em Portugal.
Em 2011, a Casa da Imprensa manteve a colaboração com
El Corte Inglés no âmbito do Prémio Stuart. O caricaturista e ilustrador André Carrilho venceu a oitava edição do Prémio Stuart
de Desenho de Imprensa, com o cartoon “WikiLeaks”. Susa
Monteiro e Luís Veloso, por seu lado, venceram nas categorias
Ilustração e Tira Cómica, respeAvamente, com os trabalhos

“Manuel da Fonseca” e “Crise”, publicados no “Diário do Alentejo” e “O Interior”.
No que respeita ao Prémio de Jornalismo na Área da Saúde
Mental, iniciaAva anual da Fundação AstraZeneca, Coordenação
Nacional para a Saúde Mental, Casa da Imprensa e Associação
Encontrar+Se, a edição deste ano foi ganha por Isabel Pereira
dos Santos, da RTP, com a reportagem “Mentes Inquietas”,
com imagem de Carlos Oliveira, edição de Vanessa Brízido e grafismo de Luís M. Bernardo. O júri do prémio disAnguiu ainda,
com menções honrosas, Ana Leal (TVI), pelo trabalho “Às vezes
sou eu”, e Sónia Sousa (Rádio Antena Minho – Emissora Regional de Braga), pelo trabalho “Esquizofrenia – a vida para além
da doença”.
Em 2011, a Casa da Imprensa foi convidada a integrar o júri
do Prémio Nacional de Jornalismo LPCC/SPMSD, que disAngue
o melhor trabalho jornalísAco na área da Oncologia. O prémio
foi ganho “ex-aequo” pelas jornalistas Conceição Queiroz (TVI)
e CrisAna Lai Men (TSF). A Liga Portuguesa Contra o Cancro
(LPCC) e a Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) pretenderam com esta
disAnção destacar trabalhos jornalísAcos que tenham contribuído para a sensibilização da população para a doença e ao
mesmo tempo divulgar comportamentos de prevenção, bem
como os úlAmos avanços da medicina para melhorar a qualidade de vida dos doentes oncológicos.

7. PRÉMIO DE REPORTAGEM NORBERTO LOPES
A Casa da Imprensa voltou a atribuir, neste mandato, o Prémio de Reportagem Norberto Lopes, desAnado a premiar um trabalho de reportagem classificado de exemplar qualidade e publicado em jornais e revistas nacionais.
O Prémio – um dos mais presAgiados galardões da imprensa
portuguesa – não era era atribuído desde 2004. O vencedor da
edição de 2011 foi anunciado na festa do 106.º aniversário desta
insAtuição, que decorreu em junho de 2011. No valor de 2500 eu-

ros, o galardão disAnguiu o jornalista António Simões, de A Bola,
com a reportagem “Jogos do Centenário – A PolíAca que o Desporto Tem”, publicada naquele jornal entre janeiro e dezembro
de 2010, e inserida nas comemorações do Centenário da República.
Ao Prémio concorreram 49 trabalhos (de 25 autores), e o júri
foi composto pelos jornalistas Armando Pereira da Silva, Joaquim Letria, José Leite Pereira, Sandro Arruda e Sónia Morais Santos (que havia sido galardoada com este prémio em 2004).

8. IRS
No seguimento da iniciaAva desenvolvida em 2011, com referência aos rendimentos obAdos em 2010, a Casa da Imprensa
tem em curso, neste momento, uma campanha de consignação
do IRS a seu favor. Sem custos, os associados – e todos os fa-

miliares e amigos que conseguirmos interessar para este fim –
podem fazer reverter a favor da CI 0,5% do IRS que pagam pelos rendimentos obAdos em 2011. Basta para tanto que manifestem essa vontade na declaração de rendimentos a entregar
este ano.

15

RELATÓRIO
E CONTAS 2011
O montante que vier a ser confiado à Casa da Imprensa pela
Direção-Geral dos Impostos será, como é óbvio, publicamente
divulgado, com uma palavra de reconhecimento e agradeci-

mento. É previsível que até ao final de 2012, a CI seja informada
da consignação atribuída pelos contribuintes nas suas declarações de rendimentos relaAvas a 2010.

9. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
Além da manutenção do parque informáAco existente na
Casa da Imprensa, o Conselho de Administração viu-se obrigado, por força da alteração da legislação em vigor, com a obrigatoriedade da prescrição eletrónica de medicamentos, numa
primeira fase, e da prescrição eletrónica dos meios auxiliares de
diagnósAco, depois, a atualizar os sistemas informáAcos de
que dispunha.
Assim, foram adquiridos cinco novos computadores, todos
para os gabinetes médicos, nos serviços clínicos em Lisboa e
Porto,e respeAvas licenças de so/ware, além de um servidor dedicado que os coloca a funcionar em rede.

É previsível que a prescrição eletrónica obrigatória venha a
conhecer, muito em breve, novos desenvolvimentos, mas a
rede informáAca dos serviços clínicos está já preparada para o
futuro a curto e médio prazos.
PraAcamente em simultâneo, deu-se início ao processo de
aluguer de dois “routers” e respeAva manutenção para VPN
(“Voice Protocol Network”), que visava colocar o restante equipamento informáAco de Lisboa e do Porto a funcionar em rede,
sistema depois abandonado por se ter encontrado uma solução
técnica equivalente, totalmente inovadora e substancialmente
menos dispendiosa.

10. AGRADECIMENTOS
O Conselho de Administração expressa público reconhecimento a todos quantos lhes dispensaram a sua colaboração e
apoio – enAdades públicas, privadas e da economia social –,
destacando, nomeadamente:
– a Mesa da Assembleia Geral e o Conselho Fiscal, de modo
especial aos presidentes José Luiz Fernandes e Goulart Machado,
respecAvamente, que acompanharam sempre de perto todo o
trabalho do Conselho de Administração;
– o Conselho Geral, pelo seu contributo para a discussão das
orientações estratégicas da Casa da Imprensa;
– El Corte Inglès, pelo patrocínio do Prémio Stuart;
– a Fundação AstraZeneca, pela manutenção da iniciaAva
Prémio de Jornalismo na Área da Saúde Mental, que cumpriu a
sua segunda edição;
– Joana Pinto Coelho e a Tomás Moreno, arAstas que, em
2011, expuseram os seus trabalhos nas instalações da Casa da Im-

prensa e que, generosamente, nos ofereceram um exemplar das
respeAvas obras;
– João Miguel Gonçalves, pelo esforço despendido no desenvolvimento de uma solução técnica inovadora e dedicada
para as questões relaAvas à rede informáAca da Casa da Imprensa;
– todos os associados, em geral, pela sua parAcipação na vida
associaAva: aos anAgos pela sua permanência, aos novos pela sua
adesão;
– todos os membros do corpo clínico dos serviços de Saúde
e Acção Social, em Lisboa e no Porto, pela dedicação e perseverança reiterada dia após dia;
– e todos os trabalhadores e colaboradores, em funções em
Lisboa e no Porto, pela vontade de servir e pela disponibilidade
em parAcipar na construção de uma Casa da Imprensa maior e
melhor.

11. PRINCIPAIS INDICADORES
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12. APLICAÇÃO DE RESULTADOS
Nos termos legais, o Conselho de Administração propõe
que o saldo negaAvo de 13.558,02 euros da Conta Resultados
tenha a seguinte distribuição:

Fundo Próprio de Cuidados de Saúde Primários
Fundo Permanente de Capitais por Morte
Fundo Próprio de Internamento Hospitalar
Fundo de Solidariedade AssociaAva
Fundo de Reserva Geral

13. PROPOSTAS
O Conselho de Administração propõe:
1. Um voto de louvor e reconhecimento às insAtuições, empresas e pessoas referidas no ponto 10.
2. Um voto de profundo pesar pelo falecimento dos nossos
associados: José Augusto Triga Mira Mensurado, David Lopes
Ramos, Daniel Bruno Lam Ferreira, José Vicente Miranda Cas-

tela, Miguel António ValenAn Rivero Lorenzo, António Alberto
Mesquita Baía Reis, Joaquim Proença Lobo, José Júlio Castro
Corte Real Albuquerque, José Pedro Vieira Barreto, Vítor Manuel Pombal da Silva, Gabriela CloAlde Simões Y Plaza Dias
Brito e Deolinda Beatriz Ricardo Almeida (aqui ordenados por
número de associado).

- 19.367,48€
396,97€
539,24€
4.292,31€
580,95€
-13.558,02€

Lisboa, 5 de março de 2011.
Presidente: Paulo Manuel Fernandes da Silva
Vice-presidente: Armando Marques de Carvalho
Vogal: Maria Noélia Serra Oliveira Dias
Vogal: Jaime Marques de Almeida
Vogal: Sandro Domingos Fernandes Arruda
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C. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ANEXOS
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1. BALANÇO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
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2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
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3. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DAS MODALIDADES
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4. ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
A Casa da Imprensa - Associação Mutualista é uma InsAtuição
ParAcular de Solidariedade Social, consAtuída em 24 de abril de
1905, tem sede na Rua da Horta Seca nº 20, em Lisboa, e idenAficação fiscal nº 500 902 356. Tem como fins estatutários fundamentais a concessão de bene-cios de saúde e de segurança social aos seus associados.
As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial
definida no Plano de Contas das Associações Mutualistas (PCAM),
sendo que as omissas não são aplicáveis ou não são relevantes
para a compreensão das demonstrações financeiras anexas.
1 – As contas apresentadas estão de acordo com os princípios
contabilísAcos conAdos nas disposições do Plano de Contas das
Associações Mutualistas. Em 09.03.2011 foi publicado um novo
regime de normalização contabilísAca para as enAdades do setor
não lucraAvo (NCRF-ESNL) que permiAa a sua aplicação no exercício que se iniciou em 01.01.2011. A Casa da Imprensa não exer-

7 - Movimentos ocorridos nas rubricas do ativo imobilizado constantes do balanço e nas respetivas amortizações e

ceu essa opção, tendo obrigatoriamente de o aplicar a parAr do
dia 01.01.2012.
3 – O imobilizado está valorizado ao custo de aquisição; as
amorAzações seguem o estabelecido no Decreto Regulamentar
nº 25/2009 de 14 de setembro. Os elementos de reduzido valor,
que não fazem parte de um conjunto de elementos, adquiridos
em 2011 foram amorAzados a 100% e aos restantes foi aplicado
o regime de duodécimos tendo por base o mês de aquisição.
5 – Número médio de pessoas ao serviço da InsAtuição, no
exercício:
a) Modalidades associaAvas – 9
b) Valências e outras aAvidades – não tem
6 – Indicação do número médio de associados reparAdo por
modalidades associaAvas:

provisões:
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8 – Composição da carteira de títulos a 31 de dezembro de

2011:

19 – Desdobramento das contas de provisões acumuladas

e explicação dos movimentos ocorridos no exercício:

A Casa da Imprensa, em consonância com os princípios contabilísAcos da consistência e da prudência, tendo como premissa que os seus invesAmentos são classificados como “carteira a vencimento”, havendo a garanAa de capital na
maturidade, mantem os critérios de valorização dos Btulos:
– a contabilização dos Btulos faz-se ao custo de aquisição;
– nas aquisições acima do par, é consAtuída provisão pelo
valor do prémio;
– não reconhece em resultados o diferencial entre o Valor
de Mercado e o Valor de InvesAmento, que em 2011 aAngiu o
valor de 311.180,22€ (49.347,71€ em 2010), com a seguinte dis-

tribuição:
– Obrigações do Tesouro – 303.556,06€ (41.767,35€ em
2010)
– Título B.N.P. Paribas 777 – 2ª tranche – 7.624,16€
(7.580,36€ em 2010)
As unidades de parAcipação no Fundo VIP, não têm capital
garanAdo. Também aqui se manteve o critério de anos anteriores, em que se reconhece em resultados o diferencial entre
o Valor de Mercado e o Valor de InvesAmento, que em 2011
aAngiu o valor de 16.884,98€ (16.881,94€ em 2010).
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20 – Evidenciação do valor dos fundos permanentes das

23 – Explicitação e justificação dos movimentos ocorridos
no exercício em cada uma das rubricas dos capitais próprios,

24 – Demonstração do custo das mercadorias vendidas e

modalidades associativas:

constantes do balanço:

das matérias consumidas:
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27 – Demonstração dos Resultados Financeiros:

28 – Evidenciação dos rendimentos de imóveis:

29 – Demonstração dos Resultados Extraordinários:

25

RELATÓRIO
E CONTAS 2011
31 – A Casa da Imprensa tem a sua situação regularizada
perante a Segurança Social. No entanto em 16.09.2011 recebeu uma citação da Segurança Social informando que lhe tinha sido instaurado um processo de execução fiscal, por falta

de pagamento de contribuições no valor de 309,33€. Trata-se
de um erro da Segurança Social, que foi demonstrado na reclamação efetuada em 21.09.2011. Até à data não teve resposta.

32 – Durante o exercício foi elaborado Relatório Atuarial

da modalidade Capitais por Morte, reportado a 31.12.2010.

Lisboa, 8 de fevereiro de 2012
Luísa Maria Dias Pereira
TOC 3301
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5. FUNDO DE ACÇÃO SOCIAL 4 BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS A 31 DE DEZEMBRO DE 2011
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10. FUNDO AUTÓNOMO DE SUBSÍDIO COMPLEMENTAR 4 BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS A 31 DE DEZEM4
BRO DE 2011
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D. PARECER DO CONSELHO FISCAL
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m cumprimento das disposições legais e estatutárias, vem
o Conselho Fiscal emiAr o seu parecer sobre o Relatório de
Gestão do Conselho de Administração, o Balanço e a Demonstração de Resultados do exercício de 2011 da Casa da Imprensa – Associação Mutualista.
No âmbito das suas competências, o Conselho Fiscal procedeu regularmente às verificações que considerou adequadas
e acompanhou a aAvidade da associação e os atos de gestão,
nomeadamente parAcipando na maioria das reuniões do Conselho de Administração. O Conselho Fiscal debateu com o CA todos os assuntos que ambos os órgãos entenderam oportunos,
analisou os relatórios das auditorias efetuadas pelo revisor oficial de contas e contou com a colaboração dos serviços e dos colaboradores da Casa da Imprensa.
O Conselho Fiscal considera que o relatório de gestão apresentado pelo Conselho de Administração reflete o que de mais
importante caracterizou a aAvidade da associação e que as demonstrações financeiras que o acompanham apresentam de
forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Casa da Imprensa.
Toda a informação constante dos quadros reproduz com fidelidade a que consta das bases de dados e, na área financeira,
é coerente com os registos contabilísAcos. O Balanço e a Demonstração de Resultados são assinados pela técnica oficial de
contas da Casa a Imprensa e validados por auditoria externa realizada pelo revisor oficial de contas, que emiAu a competente
cerAficação.
As demonstrações financeiras estão em conformidade com
as normas contabilísAcas aplicáveis, nomeadamente com o
Plano de Contas das Associações Mutualistas (PCAM). Com a exceção dos Btulos de parAcipação do Fundo VIP, os invesAmentos financeiros têm capital garanAdo e foram contabilizados
pelo valor de aquisição, sendo consAtuídas provisões nos casos
em que este é superior ao valor nominal, na perspeAva de que
se trata de uma “carteira a vencimento”, ou seja, de que os aAvos serão deAdos até à maturidade.
Os dados relaAvos aos dois exercícios anteriores (20092010) são consistentes com os relatórios de gestão correspondentes, aprovados pela Assembleia Geral.
Perante o exposto, o Conselho Fiscal dá um parecer globalmente favorável ao relatório de gestão e propõe à Assembleia
Geral que o mesmo seja aprovado, tal como o Balanço, a Demonstração de Resultados e a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo órgão execuAvo, que está em conformidade com as obrigações legais e estatutárias.
Lisboa, 15 de março de 2012.
Presidente: J. Goulart Machado
Secretário: A. Pinto de Carvalho
Relatora: Lurdes Ferreira

11

