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ORÇAMENTO PARA O ANO 2015 
 
 
Contexto Atual 
 
São conhecidas as dificuldades que a economia atualmente atravessa, as empresas e 
as famílias têm, forçosamente, de definir constantemente as suas prioridades em 
função das disponibilidades. A Ordem dos Enfermeiros não é exceção a este 
preocupante cenário económico e social que se assiste diariamente, neste contexto, a 
Ordem dos Enfermeiros, para além das disponibilidades tem de ter em conta o 
benefício comum que se repercute e/ou repercutirá resultante da opção que é tomada 
no dia-a-dia da gestão do património que pertence a todos os enfermeiros. 
  
O abrandamento da tendência de crescimento económico verificado no último 
trimestre de 2014, configura perspetivas não muito otimistas da evolução da economia 
para o ano de 2015, o que obriga a Ordem dos Enfermeiros a encarar o futuro com 
precaução, mantendo uma estratégia de racionalização, tal como tem vindo a 
acontecer nos últimos anos. 
 
O comportamento da Ordem os Enfermeiros tem-se pautado por um empenhamento 
ativo na procura de soluções e de critérios de uma gestão zelosa e criteriosa em prol 
dos enfermeiros. Desde 2012 a Ordem dos Enfermeiros tem apostado 
significativamente na automatização da informação e nos benefícios que estas opções 
acarretam para os enfermeiros. No plano interno, temos vindo a trabalhar na melhoria 
de soluções com reflexo na vida interna da Instituição nomeadamente, na 
desmaterialização dos documentos internos e na simplificação dos processos e fluxos. 
Com estas opções, melhorámos o desempenho junto dos nossos membros, quer em 
qualidade do suporte de informação quer em tempo, um bem cada vez mais escasso 
na vida agitada dos enfermeiros. Não obstante o anteriormente referido o orçamento 
para 2015 mantém caraterísticas que temos vindo a relevar em anteriores 
orçamentos, isto é, prudência, sem contudo esquecer o esforço arrojado que tem de 
ser levado a cabo para se atingirem os objetivos a que nos propomos.  
 
Princípios Orientadores 
 
Os Orçamentos Corrente e de Investimento foram preparados com base nos 
pressupostos e previsões abaixo desenvolvidos, tendo presente o plano de atividades. 
Na extensão em que dependem da informação histórica do período de 2014, a 
previsões relativas ao orçamento corrente foram suportadas nas estimativas efetuadas 
para este período, a partir da informação já conhecida. A prudência continua a ser um 
princípio basilar na determinação dos valores a orçamentar. Paralelamente, foi 
respeitado o princípio do equilíbrio orçamental. 
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Pressupostos 
 
Como pressupostos gerais para a elaboração do orçamento para 2015 e 
nomeadamente no que se refere aos custos foi considerado por um lado o valor da 
taxa de inflação prevista para o ano em referência e por outro, o crescimento da 
actividade resultante da atuação da OE sobretudo em novas áreas. O ano de 2015 é 
também um ano diferenciado, porquanto é marcado pela realização do IV Congresso 
da Ordem dos Enfermeiros e pela realização de eleições para novos órgãos 
estatutários.  
Relembra-se que, no que se refere à quotização, principal fonte de receita da Ordem, 
está considerado o deliberado em Assembleia Geral realizada em 26 de abril 2014, 
onde foi votada e aprovada a redução do valor mensal da quota para 9,00€ (nove 
euros) com efeitos retroativos a janeiro de 2014. 
 
Orçamento Corrente 
 
O orçamento corrente para o ano de 2015, no que se refere à previsão de 
Rendimentos é o que seguidamente se apresenta – Quadro 1: 
 

1) Rendimentos 
 
QUADRO 1 – Rendimentos e Ganhos 
 

Rendimentos e ganhos
Total Realizado 

Bruto - 2014
Valor Realizado 

Líquido – 2014(1)
Previsto Bruto 

2015
Previsto Líquido 

2015 (2)

Quotização 7.111.422,00 € 4.622.424,30 €     7.176.816,00 € 4.593.162,24 €
Emolumentos 24.527,94 € 24.527,94 € 24.773,22 € 24.773,22 €
rend. Patrocinios e colaboraçoes 3.500,00 € 3.500,00 € 25.000,00 € 25.000,00 €
Ganhos por aumentos de justo 
valor 
Em instrumentos financeiros        2.881,48 € 2.881,48 € 2.910,29 € 2.910,29 €
Outros Rendimentos e Ganhos
Rendimentos Suplementares 370,34 € 370,34 € 2.874,04 € 2.874,04 €
Outros 328.515,43 € 328.515,43 € 106.363,00 € 106.363,00 €
Juros de Divid. E outros Rend. 
Simil. 113.583,97 € 113.583,97 € 114.719,81 € 114.719,81 €

Total 7.584.801,16 € 5.095.803,46 € 7.453.456,37 € 4.869.802,61 €  
 

(1) Após distribuição da Percentagem de Quotização por Secções Regionais, no montante de 2.488.997,30 € 
refletidos em custos na rubrica – Percentagem quotização emitida (Secções Regionais). 

(2) Após distribuição da Percentagem de Quotização por Secções Regionais, no montante de 2.583.653,76 € 
refletidos em custos na rubrica – Percentagem quotização emitida (Secções Regionais). 
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a) Quotização 

 
As quotas da OE constituem a principal fonte de financiamento para o 
desenvolvimento da sua actividade. Neste contexto, e com base no número de 
membros a 31 de Dezembro de 2014, o total de quotização prevista para o ano 
de 2015 é a que consta do quadro que seguidamente se apresenta: 
 

 
QUADRO 2 – Previsão de quotização  
 

Nº Enfermeiros * Quota Fixa Mensal Quota Fixa Anual Total Anual
66.452                                   9,00 €                                     108,00 €                         7.176.816,00 €  

* Enfermeiros a 31.12.2014 

 
O valor total de quotização emitida é contabilizado inteiramente na sede sendo 
posteriormente “distribuído” pelas secções regionais numa percentagem 
correspondente a 30% do valor faturado respetivamente, para as seções 
regionais do Norte, Centro e Sul, sendo que no caso das secções regionais das 
Regiões Autónomas dos Açores e Madeira acresce ainda 3%, respetivamente, 
da faturação total da Ordem dos Enfermeiros. 
De acordo com os pressupostos anteriores, a previsão do valor a distribuir 
pelas diversas Secções Regionais será o que seguidamente se apresenta: 
 

QUADRO 3 – Previsão da distribuição do valor da quotização pelas Secções Regionais  
  

Secção Regional Nº Membros Percentagem da faturação a atribuir às Secções Regionais 

Açores 1.936 278.030,88 €
Centro 14.053 455.317,20 €
Madeira 2.068 282.307,68 €
Norte 21.897 709.462,80 €
Sul 26.498 858.535,20 €

Total 66.452 2.583.653,76 €
4.593.162,24 €

7.176.816,00 €

Proveito da Sede
Total Geral  

 
2) Custos 
 

No que se refere aos gastos e perdas, não obstante a informação anteriormente 
referida no que se refere aos diversos pressupostos considerados, foi igualmente 
considerado todo o saber adquirido pela experiência de todos os envolvidos na 
elaboração do orçamento quanto às necessidades financeiras para o funcionamento  
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regular da instituição bem como os projetos e ações a implementar no ano de 2015. O 
quadro seguinte ilustra a previsão de gasto e perdas para o ano de 2015: 
 
QUADRO 4 – Orçamento Gastos e Perdas 
 

Gastos e perdas Realizado 2014 Previsto 2015
Fornecimentos e Serviços Externos 2.222.131,41 € 2.689.352,72 €
Gastos com o Pessoal 1.062.886,98 € 1.141.159,27 €
Amortizações 49.369,37 € 49.369,37 €
Perdas por imparidade 308.283,80 € 301.426,27 €
Outros Gastos e Perdas

Impostos 8.837,85 € 8.926,23 €
Outros 248.047,94 € 149.397,40 €

Percentagem Quotização Emitida 2.488.997,70 € 2.583.653,76 €
Outros não especificados 227.959,61 € 307.959,61 €

Gastos e Perdas de Financiamento 16.694,30 € 16.694,30 €

Total 6.633.208,96 € 7.247.938,94 €  
 

 
Nesta área merecem referência as seguintes rubricas: 
 

a) Fornecimentos e Serviços Externos 
 

I. Trabalhos Especializados 
 
Nesta rubrica é de salientar a atividade editorial da Ordem, que será 
continuada através de publicações periódicas e não periódicas. Pretende-
se, também, continuar com a publicação dos Cadernos da Ordem, que 
incluirão Manuais/Guias Orientadores de Boas Práticas. Inclui-se ainda 
aqui toda a restante informação disponibilizada neste tipo de suporte aos 
membros. Assume-se também aqui como particular relevância a aposta 
nas novas tecnologias no sentido de aproximar mais o membro à sua 
Ordem. 

 
II. Deslocações e estadias 

 
Integra nomeadamente os custos com deslocações e estadias dos 
membros dos Órgãos, cujas despesas sejam assumidas a nível nacional, 
Assembleia-Geral, Grupos de Trabalho, Estudos e Representação Nacional 
e Internacional, designadamente no âmbito do cumprimento das suas 
designações estatutárias; 
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III. SIBS 
 

Valor referente à utilização do multibanco para pagamento de quotas. Este 
valor, apesar de ser significativo, considera-se que é uma opção de 
pagamento muito cómoda para os membros. 
 

IV. Seguros 
 
Aqui assume-se com particular relevância o seguro de responsabilidade 
civil profissional que a Ordem dos Enfermeiros disponibiliza a todos os 
membros que tenham a sua quotização regularizada. 

 
b) Gastos com o Pessoal 

 
O acréscimo desta rubrica justifica-se pelo aumento médio da massa salarial, 
nomeadamente devida pelos encargos previstos no aumento do número de 
efectivos, decorrente sobretudo do crescimento da atividade da Ordem. 

 
c) Perdas por imparidade 

 
Valor relativo a faturação em divida, na parte que corresponde à Sede, que de 
acordo com o histórico se considerada de difícil cobrança.  

 
d) Outros Gastos e Perdas – outros 

 
Nesta rubrica é de destacar sobretudo o valor relativo às quotizações 
associativas, nomeadamente a referente ao ICN, WHO, CNOP e EFN. 

 
e) Percentagem de quotização emitida 

 
Esta rubrica compreende apenas os valores referentes às percentagens a 
transferir para as Secções Regionais. 
 

f) Outros não especificados  
 
Os custos aqui incluídos relacionam-se sobretudo enfermeiros contratados 
e/ou cedidos para trabalhar nas diversas estruturas da Ordem dos Enfermeiros.  

 
 
RESULTADO LIQUIDO 
 
O resultado líquido previsto para o exercício 2015 é o que seguidamente se apresenta 
– Quadro 5: 
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QUADRO 5 – Resultado líquido previsto 
 

Resultado Realizado 2014 Previsto 2015
Resultado Liquido 951.592,20 € 205.517,43 €  

 
ESTRUTURA FINANCEIRA 
 
Orçamento de Investimento  
 
A realização do orçamento de investimento (QUADRO 6) fica condicionada à garantia 
de manutenção de estabilidade financeira. No entanto, a renovação periódica de 
equipamentos e a procura das melhores soluções que garantam a otimização dos 
recursos existentes será valorizada. 
 
QUADRO 6 – Orçamento Investimento 
 

Ativos Fixos Tangíveis Realizado 2014 Previsto 2015
  Equipamento administrativo 0,00 € 30.000,00 €
  Equipamento informático 0,00 € 50.000,00 €
  Outros ativos fixos tangíveis 0,00 € 700.000,00 €
TOTAL 0,00 € 760.000,00 €  

 
Disponibilidades Financeiras  
 
Importa aqui referir que o pagamento efectivo e em tempo útil das quotas 
proporcionará disponibilidades para a concretização em pleno da missão a que a 
Ordem está acometida.  
 
A boa cobrança deverá ser, assim, uma preocupação de todos evitando desperdícios 
em recursos financeiros e humanos inerentes aos subsequentes processos de esforço 
de cobrança. 
 
Lisboa, 20 de março de 2015 
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