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Desde o dia 15 de rnarco de 2020, data em que se verificou nos Acores, na llha 

Terceira, o primeiro diagnosttco Sars-Cov-2/COVID-19, que todas as valencias 

educacionais, sociais e de saude desta lnstituicao foram condicionadas par pianos de 

contingencia e medidas cautelares e preventivas exigentes, sempre em avaliacao e 

atualizacao, em face das orientacoes normativas das autoridades competentes 

sanitarias e da seguranca social e da evolucao do contexto pandemico local, mas nunca 

foram pestos em causa os niveis de qualidade dos cuidados e services que foram 

prestados a todos os utentes e benificiarios e ao publico em geral, nesta ultirna 

dimensao, ao nivel da obrigacao de disporubihzacao de medicamentos e bens de 

primeira necessidade para a saude e bem estar das pessoas, prestada pelas farmacias. 

A Santa Casa da Miseric6rdia de Angra do Heroismo (SCMAH), sob a administracao 

da sua MA e o cumprimento institucional dos restantes Orgaos Sociais, o Conselho Fiscal 

e a Assembleia Geral, com a cooperacao competente da estrutura tecnica dirigente, os 

quadros superiores e intermedios e todos os seus profissionais, conseguiu atempada e 

funcionalmente ultrapassar as dificuldades e exigencias impostas para canter os 

contagios da COVID-19 e preservar a saude dos utentes, familiares visitantes e 

funcionarios, pelo que a ac;ao e os resultados foram coroados de exito. 

As valencias e as exigencias de protecao a COVID-19 

2019 e 2020, que foram feitos por via digital. 

legislativa (Decreto-Lei nQ 10-A/2020, de 13 de rnarco), dado que os Auditores, devido 

ao contexto epidemiol6gico pandemico careceram de mais tempo para a elaboracao 

dos seus trabalhos de auditoria as contas de forma presencial, ao contrarto dos anos de 

2021, um mes mais tarde do que estipula o Compromisso, mas com total cobertura 

Em cumprimento das disposicoes legais, a Mesa Administrativa {MA) apresenta a 
Assembleia Geral os Relat6rios de Atividades (RA) e de Contas (RC), referente ao ano de 

1. tntroducao 
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Com uma previsao e execucso orc;:amental de 9M€, aproximadamente, cujas 

fontes de financiamento tern origem no erarlo publico regional e no orc;:amento da 

Seguranc;:a Social atraves dos Acordos de Cooperacao e Protocolos celebrados, nas 

O financiamento as valencias e services 

temporariamente perturbacoes, mas, felizmente, nunca foram suprimidos e os 

funcionarios recuperaram bem. 

Refira-se que a cooperacao e a articulacao entre a MA, as Direcoes Tecnicas e 

Pedag6gica, o Service de Higiene e Seguranc;:a, a Direc;:ao Clinica e de Enfermagem e a 

Medicina de Trabalho foram os pilares fundamentais para o sucesso na contencao, 

protecao e prevencao da COVID-19, o que e justo ser realc;:ado. 

Os 13 services de apoio e suporte operacionais, desde o Servlco de Alimentacao a 
lavandaria e todos os demais funcionaram dentro da normalidade, nao obstante ter 

havido profissionais que apanharam COVID-19 e em alguns servicos houve 

continuaram suspensas. 

Nas 10 valencias que mantiveram o seu funcionamento, o Lar/Estrutura 

Residencial para Pessoas ldosas (ERPI), a Unidade de Cuidados Continuados lntegrados 

(UCCI), o Centro de Apoio a Pessoas com Dernencia (CDD), o Servic;:o de Apoio 

Domiclliario (SAD}, o Centro de Fisioterapia e Reabilitac;:ao (CR), a Creche e Jardim de 

Infancia (C/JI), a Farmacia (da Guarita e de Sao Mateus), o Lar Residencial da Se (ERPI 

nao contratualizada com a seguranc;:a social), o Complexo Habitacional de S. Carlos e a 

Escola Profissional (EP) foram muito pontuais as perturbacoes graves verificadas, nae 

obstante terem existido profissionais e utentes contagiados. 

A supressao de saidas dos utentes das valencies ERPI e UCCI e das visitas foi algo 

de dificil gestao e condicionou o seu bem-estar social e afetivo, contudo, estas medidas 

foram necessarias implementar por determinacao das autoridades e o imperativo de 

protecao da sua saude, que na maioria destes e limitada e muito vulneravel. 

As valencies Academia Senior e Centro de Dia, cujos formadores, formandos e 

utentes, respetivamente, residem no seu domidlio e fazem a sua vida exterior a 
lnstituicao, por razdes da sua pr6pria e mutua protecao e nao propiciarem contagios, 
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continuidade e incrementou apoios financeiros extraordinaries para minimizar estas 

despesas acrescidas no arnbito da COVID-19, atraves de candidaturas trimestrais a 
Direc;:ao Regional da Solidariedade Social, permitindo a cornparticipacao parcial destas 

despesas (60€ mes por utente), o que resultou numa reducao significativa do defice nas 

valencias ERPI e SAD. Na valencia C/JI, que teve um resultado positive, para o qual 

contribuiu um apoio pecuniario unico e excecional prestado a todas as lnstituic;:6es com 

esta valencia para mitigar o impacto financeiro que resultou da reposicao nos escal6es 

da carreira docente, ap6s o descongelamento determinado pelo O.E./2018 e que teve 

efeitos neste ano e seguintes, com encargos significativos. 

Esta e outras medidas, nomeadamente, a atualizacao percentual dos Valores 

Padrao (VP) de todas as valenclas, estabelecidas no Acorda Base n2 1/2021, de 4 de 

novembro, assinado pelo Senhor Vice-Presidente do Governo, a URMA e a URIPSSA, 

permitiu um referee significativo de financiamento publico, que foi em grande escala 

consumido pelo aumento de 5% do RMMG/Salario Minima Regional (SMR), que nos 

Acores tern uma majoracao de 5%, passando, em 2020, de 666, 75€, para o valor de 

698,25€, em 2021, provocando um acrescimo consideravel da despesa com pessoal, 

dado que a SCMAH tern um numero elevado de trabalhadores abrangidos pelo SMR. 

Este esforco muito positivo de financiamento por parte da Vice-Presidencia nso foi 

acompanhado pela Secretaria Regional da Saude e Desporte (SRSD) quanta a valencia 

social e de saude UCCI, que nunca foi abrangida por apoios financeiros extraordinaries 

De facto, as exigencias determinadas pela pandemia, que contribuiram para o 

aumento de recurses humanos e mais turnos extraordinaries acrescidos, em especial, 

nas valencias de ERPI, UCCI, SAD e C/JI, bem como, uma maior utiltzacao de 

equipamentos de protecao individual, consumiveis de higienizacao e desinfecao, maior 

redundancia nos cuidados sanitaries e de higiene, testes a COVID-19 feitos 

internamente aos utentes e funcionarios para despiste de suspeitas, etc, contribufram 

para um agravamento de custos. 

Contudo, ao longo do ano de 2021, a Vice-Presidencia do Governo deu 

mensalidades dos utentes e nos fundos proprios da lnstituicao, que se tern confrontado 

com a necessidade de mais meios financeiros. 
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De forma sucinta, importa fazer referenda a dois investimentos mais 

significativos. 

Trata-se da Reconstrucao da lgreja do antigo Convento das Concecionistas, im6vel 

conventual onde funcionou o extinto Hospital da Miseric6rdia desde 1832 ate 1961, cuja 

cerim6nia de consignacao e lancarnento da Primeira Pedra se verificou no dia 19 de 

maio de 2021 e que estava em ruinas desde o Terramoto de 1 de janeiro de 1980, ou 

seja, ha 41 anos, sendo um edifkio classificado como patrim6nio cultural de interesse 

publico concelhio, integrado na area citadina de protecao ao Centro Hist6rico da cidade 

de Angra do Heroismo, classificada pela Unesco como Patrimonio Mundial da 

Humanidade. 

E, pois, uma singular obra reclamada ha decadas para a sua Reconstrucao, que s6 

foi possivel concretizar por esta MA nunca ter desistido de a priorizar e sinalizar, porter 

Os investimentos em eguipamentos das valencias e a Reconstruc;:ao da lgreja das 

Concecionistas (antigo Hospital da Miseric6rdia) 

Bancaria. 

Presldencia nao poderia assumir isoladamente esse financiamento, pelo que ainda nao 

foram atualizados os valores pagos pelos services prestados na UCCI quanto ao custo 

por utente/cama/dia, atualizacao que s6 se verificou nos anos de 2019 (4%) e 2020 

(3,5%), o que tern provocado um agravamento do defice nesta valencia, coma se podera 

constatar na Analise de Resultados, integrada no RC. 

Realce-se que a valencia Farrnacia e a base essencial da economia social desta 

lnstituicao, que suporta, quase na sua totalidade ou parcialmente, os resultados 

deficitarios da maioria das valencies (ERPI, UCCI, SAD e Lar/Residencial da Se), sendo 

tambem de realcar que a CEMAH, S.A., ex-Caixa Econ6mica Anexa, participada pela 

SCMAH, continua a nao gerar dividendos, nao obstante o resultado positivo apurado em 

2021, de quase 500 mil euros, que por determinacao do Banco de Portugal, exige que os 

lucres sejam retidos na CEMAH, S.A. para capitalizacao dos seus fundos pr6prios e 

referee do racio de capital, sendo, contudo, um ativo lfquido de elevado valor 

patrimonial e de economia social que a SCMAH detem e presta atraves desta lnstituicao 

dirigidos as medidas COVID-19 (os referidos 60€ mes por utente), ate porque a Vice- 
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contratualizado a elaboracao do seu projeto integral, encontrar-se aprovado pelas 

entidades competentes e porter uma parceria institucional fundamental com a Camara 

Municipal de Angra do Herofsmo, que a financia integralmente, atraves do seu 

Orc;amento, fruto de uma opcao politica apresentada e sufragada em candidatura 

eleitoral encabecada pelo Presidente da Camara. 

Esta importante obra esta orcada em cerca de 1,2 milhoes de euros e a sua 

execucao esta prevista ter uma duracao de 540 dias, estando a cumprir-se o calendario 

programado, o que e motive de enorme agrado para a MA, restantes Orgaos Sociais e os 

lrmaos desta lnstituicao e os Angrenses, em geral. 

A outra importante obra, de muita menor escala em termos orcarnentais e 

patrimoniais, mas de enorme alcance social, de bem estar e seguranca para os utentes e 

profissionais foi a Rernodelacao e Requallficacao do 2Q piso da ERPI, que foi consignada 

e iniciada a 28 de junho de 2021, com um prazo de execucao de 120 dias, dotada de um 

financiamento publlco de 81. 750€ da Direc;ao Regional da Solidariedade Social, a ind a 

nao recebido pela lnstituicao mas [a aprovado pelo Senhor Vice-Presidente, 

orc;amentada inicialmente em 125.136,44€, mas atingiu um custo total de 193.859,51€ 

pela necessidade de execucao de trabalhos a mais ao nivel dos quartos de banho, da 

rede de aguas ,dos esgotos e eletricidade, etc), tendo sido financiada em mais de 50%, 

atraves do autofinanciamento da SCMAH, por verbas pr6prias, obtidas pela venda de 

patrim6nio rustico e urbane nao rentavel, arrendado ha muitos anos, com rendas 

insignificantes. 

A obra teve a sua conclusao no mes de fevereiro p.p. e ja esta a ser utilizado o 22 

piso, totalmente remodelado, pelos 42 utentes que nela residem, que beneficiaram 

tarnbern da renovacao integral dos equipamentos, como sejam, camas articuladas, 

cadeir5es ortopedicos, mesas de cabeceira e de refeit6rio, eletrodornesticos da copa, de 

entre outros, num investimento global de 44.236,48€, que contou com a 

comparttcipacao atraves de uma candidatura apresentada ao Prorural+/Associac;:ao 

GRATER, aprovada no valor de 41.668,23€, ainda nao recebida pela lnstituicao, mas em 

vias disso. 

Esta remodelacso abrangeu a instalacao de um gabinete medico e de enfermagem, por 

ser um dos pisos com idosos mais dependentes e que exigem maior diferenclacao de 



12 

Maria Isabel Silveira C. Ro a Quinto 

A Mesa Administrativa, 

Santa Casa da Misericordia de Angra do Herolsrno, 10 de maio de 2022. 

desta lnstltuicao. 

Uma palavra de reconhecimento e respeito dirigido a todos os membros dos 

6rgaos Sociais que dao vida, e service gratuito a esta lnstituicao em prol da sua Missao 

Social e Solidaria. 

A todos os beneflclarlcs e funcionarios desta lnstituicao formulamos os desejos de 

sauce e que a pandemia COVID-19 desvaneca a sua presence e os seus efeitos. 

Aos profissionais que exerceram o seu trabalho dedicado e competente no ambito 

das suas funcoes, expressamos o devido agradecimento individual e coletivo, nao 

esquecendo os que nos ultimas anos se aposentaram apos longos tempos ao service 

cuidados de saude e proximidade dos profissionais, bem corno, dos materials de 

enfermagem e clinicos. 

Foi um investimento de enorme alcance estrutural e social que se insere num 

objetivo mais amplo de requalificacao de toda a ERPI, ja iniciada com as obras realizadas 

em 2018 de rernodelacao total da Enfermaria, Gabinetes de Enfermagem e Medicos, 

Centro de Fisioterapia/Reabllltacao e Posto Farmaceutico, tendo em vista a 

modernizacao dum equipamento de apoio a pessoas idosas ou nao idosas mas 

dependentes, que se impunha dado que foi concebida e construfda nos anos oitenta do 

seculo passado, dotando-a das condicoes funcionais, seguranca e hem estar para os 

utentes e profissionais, ou seja, para todos os que nela residem e trabalham. 

Nota final 
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Hugo Louro Rosa 
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Marflia Marg;ida Enes Garcia Vargas 



2.2. Escola Profissional (EP) 

O anode 2021 abrange os anos letivos 2020/2021 e 2021/2022. Assim sendo, a EP 

ministrou, de janeiro a agosto, 6 cursos profissionais de nfvel IV (correspondentes aos 

anos 10Q, 11Q e 12Q do ensino secundario regular) e 1 curso ABC de nfvel 83. Cursos 

Profissionais de n1vel IV [ianeiro a julho): Tecnico/a Auxiliar de Saude - lQ ano, Tecnico/a 

de Eletr6nica e Telecomunicacoes - lQ ano, Tecnico/a de Cornunicacao - Marketing, 

Relac;oes Publicas e Publicidade - 2Q ano, Tecnico/a de Vendas - 2Q ano, Tecnico/a de 

14 

2.1. Creche e Jardim de lnfancia (C/JI) 

O presente relat6rio e referente ao ano letivo 2020/2021, ultimo ano do Projeto 

Curricular da lnstituicao, para o trienio 2018/2021, "Vamos brincar a serio!". 

Foram desenvolvidas diferentes atividades e projetos, tendo por base os 

interesses, necessidades e a faixa etaria das criancas. 0 Plano Anual de Atividades foi 

cumprido na fntegra e todas as atividades foram concretizadas dentro do Colegio e 

divulgadas aos pais/encarregados de educacao, atraves de suporte digital nos grupos 

privados de cada sala. Na quadra natalicia, nso faltou a tradicional dlstribuicao das 

prendas pelo Pai Natal nas salas. Todas as atividades foram planeadas respeitando as 

medidas de preventivas e cautelares contra a COVID-19, emanadas pela Direcao 

Regional de Saude. 

O Coleglo ofereceu as seguintes atividades extracurriculares: natacao e rnusica, as 

criancas dos 2 aos 5 anos e Ingles, para os 4 e 5 anos. 

Para comemorar o Dia Mundial da Crianca e, em jeito de festa de encerramento 

do ano letivo, realizou-se no patio exterior (apenas para as criancas] uma celebracao do 

Espirito Santo com a tradicional festa do "bezerro enfeitado" e almoco de sopas. 

O Plano de Perlas, para os meses de julho e agosto, seguiu a mesma orientacao do 

Plano Anual de Atividades, ou seja, sem saidas para o exterior e sem a juncao de salas, 

mesmo nos patios do Colegio. No entanto, durante este perfodo de verao, promoveram- 

se atividades na piscina, momentos hidico-pedagogicos de motricidade nas zonas de 

recreio e atividades de expressao plastica nas diversas salas. 

2. lnfancia, Juventude e Forma~ao 
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Nos segundos e terceiros anos de cada curso profissional de nivel IV, e de acordo 

com o que tern sido pratica nesta EP, e habitual ser implementado um perfodo de FCT 

Forma~o em Contexto de Trabalho (FCT} 

A forrnacao foi assegurada por 41 professores/formadores para os cursos 

profissionais de nivel IV e do curso ABC-83 (2 professores e 1 formador), 3 dos quais 

professeres internos, nomeadamente, nas disciplinas de Portugues, Matematica e TIC. A 

partir de setembro (ano letivo 2021/2022) verificaram-se 34 novas contratacoes para os 

curses profissionais. Assim sendo, em 2021, a EP contou com 75 

professores/formadores para a tecionacao das diferentes disciplinas. Todos os 

professores internos possuem habllitacao profissional para a docencla. 

Relativamente a formadores externos, tentou-se privilegiar no seu recrutamento, 

a forrnacao acadernica adequada e experlencia profissional na area, bem como, a 

experlencia formativa e a certificacao de ccmpetencias pedagogicas. Possuindo a EP um 

corpo de formadores, maioritariamente, externo, nem sempre foi possfvel alcanr;ar-se a 

dinarnica que se gostaria, uma vez que, diariamente, foi exigido aos formadores internos 

e funcionarios, diversas responsabilidades que vao para alem das suas tarefas diaries. 

Formadores 

No inicio de 2021 (ano letivo 2020/2021) a EP contava com 124 formandos, sendo 

109 formandos dos cursos profissienais e 15 formandos do curse ABC - 83. A partir de 

setembro de 2021 (ano letivo 2021/2022) e com a matricula de novas formandos nos 

curses do lQ ano, a EP contou com 142 formandos matriculados. 

Formandos 

Eletr6nica, Automacao e Computadores - 3Q ano e Tecnico/a de Recer;ao - 3Q ano. 

Curses Profissionais de nfvel IV (setembro a dezembro): Tecntco/a de Apoio a Gestao - 

lQ ano, Tecnico/a de Informatica - Sistemas - 1Q ano, Tecnico/a de Auxiliar de Saude - 

2Q ano, Fecnico/a de Eletronica e Telecornunicacoes - 2Q ano, Tecnico/a de 

Comunicacao - Marketing, Relacoes Piiblicas e Publicidade - 3Q ano e Tecnico/a de 

Vendas - 3Q ano. 
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estar. 

Para alern da atividade principal de forrnacao espedfica curricular, tiveram 

paralelamente lugar muitas outras atividades extracurriculares, envolvendo os 

formandos de todos os cursos e dos tres anos de forrnacao correspondentes ao n1vel IV. 

A EP nao perdeu de vista o objetivo de se tornar mais competente para o sucesso 

dos homens e das mu I heres do amanha, futures profissionais de um pafs em carencla de 

quadros profissionalizados e com competencies do saber, do saber-fazer e do saber- 

Atividades extracurriculares 

Provas de Aptidao Profissional (PAP) 

No final do ano letivo de 2020/21, os formandos que se encontravam a frequentar 

o 3Q ano do curso Tecnico/a de Eletr6nica, Autornacao e Cornputadores e do curso 

Tecnico de Rececao apresentaram/defenderam as suas PAP. Estas Provas constitufrarn 

o culminar dos projetos individuais desenvolvidos ao longo do ano letivo. De um total de 

32 formandos que apresentaram e defenderam a PAP, verificaram-se, apenas, 3 

reprovacoes, das quais, 2 do curso de Tecnico de Rececao e 1 do curso de Tecnico/a de 

Eletr6nica, Autornacao e Computadores. Os restantes 29 formandos obtiverarn 

aproveitamento. Os forrnandos reprovados deverao proceder ao desenvolvimento de 

novas projetos durante o ano letivo de 2021/2022. 

como, outras atividades e projetos. 

entidades/empresas, mais concretamente, o curse de Tecnico/a de Cornunicacao - 

Marketing, Relac;:5es Publicas e Publicidade em 15 locais e o curso de Tecnlco/a de 

Vendas em 9 locais de estagio. Relativamente aos formandos dos cursos do 3Q ano, esta 

forrnacao foi realizada em 23 entidades/empresas, em que o curso de Tecnico/a de 

Eletr6nica, Autornacao e Computadores envolveu 10 locais e o curse de Tecnico de 

Rece-;ao envolveu 13 locais de estagio. 

Ede salientar, tarnbem, que a pandemia COVID-19, veio atrasar/alterar a FCT, bem 

de 300 horas. Os formandos dos cursos do 2Q ano realizaram a FCT em 24 
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lntegrou a Equipa de Gestao de Vagas da Rede ERPI da llha Terceira e a Equipa de 

Coordenacao Local da Rede Regional da Unidade de Cuidados Continuados lntegrados. 

No ambito da gestao corrente da ERPI, a Diretora Tecnica, em coordenacao com a 

Equipa de Encarregados e em artlculacao com o Enfermeiro Diretor, o Diretor Clfnico e a 

Equipa Dirigente assegurou as tarefas de supervlsao dos cuidados e services prestados a 

todos os utentes (na maioria, pessoas idosas), abarcando a globalidade do apoio tecnico 

a todos os setores da ERPI, envolvendo utentes, familiares e todos os profissionais. 

3.1 Estrutura Residential para Pessoas ldosas (ERPI) 

Foi necessario implementar um sistema de contatos telefonicos e videochamadas 

face a ausencia de safdas dos utentes e da proibicao de receber visitas, promover 

reunioes tecnicas em videoconferencla. reestruturacao de horarios e de equipas de 

trabalho, isolamentos profilatlcos impostos pelas orientacoes oficiais e a obrigacao de 

isolamento para utentes admitidos ou que fizessem deslocacoes ao exterior. 

minimizar o contagio entre funcionarios ea sua transmlssao aos utentes. 

Este foi ainda um ano atfpico devido a pandemia do COVID-19. Ocorreram 

alteracoes significativas, nas diversas valenclas, nomeadamente, restricao de safdas e 

visitas, o que condicionou o bem-estar emocional dos utentes e os contatos com 

familiares/amigos/representantes legais, funcionamento durante uma parte do ano na 

modalidade de "equipas em espelho", com 12 horas de trabalho contfnuo, de forma a 

3. Apoio a ldosos 

atitude preventiva. 

As atividades da Academia estiveram suspensas durante todo ano, devido ao 

agravamento e instabilidade da sltuacao pandernica, tendo sido necessario acautelar a 

saude e a seguranca dos formandos e formadores, uma vez que nem todos estavam 

vacinados e so um numero reduzido mostrou interesse em retomar as atividades, numa 

2.3. Academia Senior (AS) 
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A ERPI possui capacidade protocolada com o lnstituto de Seguranr;a Social dos 

Acores (ISSA) para 153 vagas/camas. 

No que diz respeito a distribuicao dos utentes pelos grupos etarios, verificou-se 

que, nos homens, a maior incidencia situou-se entre os 65-69 anos e os 80-84 anos, 

sendo de 74,16 anos, a media de idades dos residentes masculines. A existencia de 

utentes com idade igual ou inferior a 59 anos, justificou-se pela adrnlssao em ERPI de 

pessoas internadas na Unidade de Cuidados Continuados lntegrados (UCCI), com 

dependencia e sem condicoes de regressar ao domicilio. No sexo feminino, grande parte 

tern idades compreendidas entre os 85-89 anos, destacando-se, tarnbern, o grupo etarlo 

dos 75-79 anos e 80-84 anos ea media de idades das mulheres foi de 83,44 anos. 

O total da media de idade dos utentes foi de 79,65 anos. 

·--·-··-------------------- 

Utentes: Homens: 60-Mulheres: 87-Total:147 
Media de ldade• - Homens: 74.16anos- Mulheres 83.44 anos 

Media Total: 79.6S 

Faixu Etarlas 

s 59 60-64 6S.69 70. 74 75- 79 80-84 85-89 90-94 95-99 ;,100 

5 -~-...., ~------ 

0 1-__;,,,--....-"-r"-'-r- 

•Total 

• Mulheres 
20 

25 

30+------------_.~--I~--- 
32 

35~------------~----~---- 
Utentes ERPI - 2021 

• Homens 

--------------·-·- 
- Caracterizacao dos Utentes 

Acompanhou o processo de planeamento da instalacao provis6ria dos utentes 

residentes do 2Q piso da ERPI noutros espacos, para a realizacao das obras de 

rernodelacao integral, conforme planiflcacao do ano transato, tendo as mesmas sido 

conclufdas em fevereiro de 2022. 



19 

•IIOl"leRS 
•Mulb"r~ 

wlOtll 

que se encontravam inscritos em ERPI e validados pela Equipa do Sistema Centralizado 

de Gestao de Vagas, mas, tarnbern, em ruirnero significativo da UCCI. Neste caso, tratou- 

se de utentes que nao reuniam condicoes flsicas nem sociais para a reinsercao no meio 

familiar. 

Os utentes admitidos foram provenientes, na sua maioria, do domicflio, uma vez 

lot~I UCCI CCmunidade 

25 

• ERPI 

Proveniencia das Admissoes 2021 

- Proveniencia das Admissoes 

Destaca-se, ainda, que a ocupacao desta valencia nao foi total, pela situacao ja 

mencionada das obras de lntervencao e rernodelacao do 22 piso, que ocorreram por um 

periodo de 9 meses. 

sua maioria, do sexo feminirio. 

Quanto a admissoes externas (novas utentes), verificaram-se um total de 25, na 

Ocorreram 24 6bitos. 

tr .. -n'k·~•,.o.,.\ 
~k('l(",S 

. . -tms ,..,- - 

•H,,mro~ 
IIIIW!ulhl'!~ 

~dmissoes em 2021 Saldas ERPI 2021 

£RPI 

v,tencias 

re 

1, 

" . 

- Admissoes e Sa1das de Utentes 



20 

A maioria dos utentes apresenta um elevado grau de dependencia, uma vez que, 

segundo a Escala de Barthel aplicada, 80 estavam na categoria totalmente dependentes. 

Contudo, ainda, existe, felizmente, um numero conslderavel de idosos independentes e 

ligeiramente dependentes, que ocupam as camas do 32 piso e das lnstalacoes Antigas 

(IA}, onde a ERPI dispoe de 11 quartos individuais, para pessoas com autonomia. 

Assim sendo, pode-se constatar, conforme tabela acima, que 62 utentes 

apresentam grau ligeiro, 5 moderado e 80 um grau elevado de dependencia. 

lmporta referir que a ERPI foi reestruturada por pisos, consoante grupos 

funcionais, estando os mesmos distribufdos da seguinte forma: 2Q piso e enfermaria, 

utentes severamente dependentes, 32 piso, utentes ligeiramente dependentes e 

Ligeiro Moderado Elevado Total de 
utentes 

• NI! de utentes 

160 
140 
120 _, 
100 • /·--·---···---····--- : / 
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~---------·-·- ---- 
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3.2 Servi~o de Apoio Dornlclllarlo (SAD) 

O SAD garantiu a prestacao de nos servic;:os de higiene pessoal e refeicoes, durante 

os dias uteis, em media/mes, a 134 utentes e todos os dias, a 84 utentes, media/mes. 

Beneficiaries simultaneamente de ambos os services, contabilizou-se 6 utentes, em 

media/mes. 

Ocorreram poucas variacoes no numero de utentes em cada servic;:o, em especial 

nas higienes pessoais, uma vez que, aquando da reducao, por falecimento ou por outros 

motivos, foram admitidos novos utentes que se encontravam em lista de espera. No 

service de refeicoes, tambern, houve poucas oscilacoes ao longo do ano, sendo um 

service, com grande capacidade de adrnissao de novos utentes. 

Para assegurar estes servic;:os, o SAD continuou a mobilizar, a semelhanc;:a dos anos 

anteriores, 2 equipas de dlstrlbuicao de refeicoes, 1 equipa de pessoal de cozinha, 3 

equipas de higiene pessoal e 5 viaturas. 

Relativamente a caracterizacao dos utentes beneflclarios dos servic;:os de higiene 

pessoal e refeicoes, foram, maioritariamente, mulheres. No geral, os grupos etarios em 

que se concentram mais utentes continuam a ser dos 75 aos 89 anos, sendo ja 

significativo o nurnero de utentes com 90 e mais anos, o que evidencia a crescente 

longevidade deste publico, bem como, os elevados nfveis de dependencia e limitacoes 

diversas a esta associadas. 

Os services sao prestados numa zona geograflca que abrange 11 freguesias do 

concelho de Angra, nomeadamente, Cinco Ribeiras, S. Bartolomeu, S. Mateus, Posto 

Santo, Terra-Cha, s. Pedro, Santa Luzia, Se, Conceicao, S. Bento e Ribeirinha, verificando- 

se um nurnero de utentes, particularmente expressivo, nas freguesias citadinas. 

Beneficiaram do servic;:o de Refeic;:oes, em media, por mes, 105 utentes, com 

service em dias uteis, sendo que aos sabados beneficiaram uma media/mes de 64 

utentes. 

No arnbrto de protocolo com o ISSA, foram confecionadas e distribufdas cerca de 

1200 refeicoes a crianc;:as e jovens nos diversos periodos das ferlas escolares. 

independentes e IA onde, de momento, existem utentes com graus de dependencia 

heterogeneos, mas a intencao e integrar pessoas com dernencia. 
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Quanto ao nivel de saude geral dos utentes, os principais problemas de saude 

apresentados, que exigem vigilancla par parte dos profissionais de saude (enfermagem 

e apoio medico) devem-se, na sua maioria, a doenc;as relacionados com HTA, 

dtslipldemla, doenc;as psiquiatricas e neurodegenerativas, diabetes, cardfacas, 

da UCCI e 4 do domicilio, tendo tido uma frequencia media de 18 utentes. 

Registaram-se 4 saidas, pelo agravamento do estado geral de saude, ao nivel 

fisico e/ou cognitivo, associados ao processo natural de envelhecimento, mas, tambern, 

devido ao impacto da pandemia e consequentes restrlcoes. Destas saidas, 3 por 

necessidades especificas de cuidados especializados, numa primeira fase no HSEIT e, 

posteriormente, foram integrados na UCCI e uma saida para a ERPI da Miseric6rdia do 

Corvo. 

Nesta ERPI, valencia privada, sem financiamento publico, destinada a pessoas com 

autonomia ffsica e cognitiva, foram admitidas, durante o ano, 7 utentes, 3 provenientes 

3.3 Residencial da Se 

Deu-se continuidade as medidas preventivas definidas no Plano de Contingencia 

relativamente a Pandemia COVID-19, nomeadamente, a utiliza,;ao das medidas e 

equipamentos de protecao individual por todos os colaboradores do SAD, a utilizacao, 

sempre que necessario, de recipientes descartaveis para as refeicoes, bem como, a 

organizacao dos horarios e funcionamento das equipas de prestacao de services, por 

forma a evitar que os mesmos nao fossem suspensos a nenhum utente. 

No que concerne a reducao e adrnissoes de utentes, pode verificar-se que 

ocorreram 75 saidas, das quais 17 por 6bitos, 6 por transferencias para ERPI e 52 por 

desistencias, tendo ocorrido 60 admissces. 

Verificou-se que, destes utentes, a maioria foram mulheres, sendo significativo o 

facto de mais de metade terem idades superiores aos 80 anos e apresentarem elevados 

niveis de dependencia, acamados e com alguns apoios de familiares ou de outros 

cuidadores. 

No service de Higiene Pessoal, ea semelhanc;a do ano transato, a media mensal foi 

de 29 utentes com o service apenas nos dias uteis e de 20 utentes em todos os dias, e 1 

dos utentes beneficiou do service 2 vezes/dia. 
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REFERENCIA«;OES E CARATERIZA«;AO DOS UTENTES 

A referenciacao de utentes e feita pela EGA (Equipa de Gestao de Altas) da 

Unidade de Saude de llha (USIT) e pelo Hospital de Santo Espfrito da llha Terceira 

(HSEIT) e, validadas pela ECL da RRCCI. E de salientar que foram admitidos 92 utentes, 

27, todos provenientes do HSEIT, em Unidade de Media Duracao e Reabilitacao (UMDR) 

e 65, em Unidade de Longa Duracao e Manutencao (ULDM), e em ambas as tipologias 

predominaram utentes do sexo feminino. 

Foi iniciado o processo de certificacao da Unidade em parceria com a DRS, 

coordenada pela Dire<;ao Geral da Saude (DGS), tendo sido realizada uma visita de 

monltorlzacao/avallacao em novembro de 2021. Neste ambito foram uniformizados 

procedimentos de trabalho de forma a potenciar e a melhorar os cuidados de saude 

prestados aos utentes. 

4.1 Unidade de Cuidados Continuados lntegrados (UCCI) 

4. Saude 

O cumprimento do piano de contingencla e medidas cautelares e preventivas na 

prevencao da COVID-19, exigiu a sobrecarga e desgaste acrescido aos profissionais, no 

que respeita a utilizacao de equipamentos de protecao individual, hlgienizacao de 

espacos, hlgtenizacao dos profissionais, etc, nao se tendo registado nenhum caso de 

COVID-19 em utentes ou profissionais, o que e de salientar. 

idades dos utentes, de modo geral, foi de 80,11 anos (M=77,25; F=83,3). 

emocionais, estas, em muito motivados pelas restricoes impostas pela pandemia. 

Ao analisar-se os dados sociodemograficos verifica-se que dos 18 utentes 

integrados, 44,44% sao do sexo masculino e 55,56% sao do sexo feminine. A media de 

gastrointestinais e osteoarticulares e, mais recentemente, cancerfgenas e cognitivo- 
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Dlagnostico de Admissao - UMDR N2 de Utentes 

AVC 6 

Fratura do Colo do Femur 4 

Fratura Membro Superior 3 

Arnputacao Membro Inferior 2 

Ulcera Traurnatica Membros lnferiores 2 

Deterloracao Estado Cognitive 2 

lnsuficiencia Cardiaca 1 

Sindrome de lmobilidade 1 

Queimaduras 1 

Politraumatismo 1 

Adenocarcinoma do Endometrico 1 

TCE 1 

tuxacao Anca 1 

Reabllitacao Respirat6ria (DPOC) 1 

utentes em UMDR. 

A maioria dos internamentos verificou-se por necessidades de reabllitacao 

intensiva e cuidados espedficos, na sequencia de AVC e fraturas do colo do femur, coma 

e possfvel evidenciar no quadro abaixo que explana os diagn6sticos de admissao dos 

As idades dos utentes variaram entre os 38 e os 96 anos. 
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se predominancla do sexo feminino. Relativamente a provenlencia dos utentes, a 

maioria dos internamentos surge na sequencia de processo de hospitaltzacao no HSEIT. 

Realc;a-se que 26 das adrnissoes foram para descanso do cuidador, sendo estas 

referenciacoes da EGA da USIT e todas as restantes da EGA do HSEIT. 

E possfvel verificar na tabela abaixo que os diagn6sticos de adrnissao na unidade, 

para alem dos utentes admitidos no regime de descanso de cuidador que possuem 

diversas patologias, mas o motivo principal e que o cuidador possa beneficiar deste 

periodo de internamento para descansar da prestacao de cuidados, existe maior 

incidencia em utentes com smdrorne demencial e de imobilidade. 

Na tipologia de ULDM foram validados, por parte da ECL, 65 utentes, verificando- 

No que respeita a altas, em UMDR, registou-se maior incidencia na reintegracao 

familiar ou na comunidade. Regressaram ao domidlio 14 utentes, por atingirem os 

objetivos estabelecidos e/ou o tempo previsto de internamento e ocorreu apenas 1 

6bito. 

N 

"' 

•,\ 

.. , ,,, ii cl 
q' "?-" 

'<.,~ o" .... 

ii •i .. 1 
0 • • • •• • 

I sexo Masculino • Sexo feminino Total 

ALTAS UCCI - UMDR 



26 

Quanto a altas da UCCI, em ULDM, registou-se boa reintegracao no domicilio, 

com o nurnero elevado de 36 utentes, tambern por atingirem os objetivos e o tempo 

previsto de internamento, foram transferidas 11 pessoas para a ERPI, 4 integrados 

noutras valencias, 2 integrados na ERPI/Residencial da Se e ocorreram 13 6bitos. 

.;. 
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• Sexo Masculino • Sexo Iemuuno Tot 11 

ALTAS UCCI - ULDM 

Diagn6stico de Admissao - ULDM N2 de Utentes 

Descanso do Cuidador 26 

Sf ndrome Demencial 8 

Sfndrome de lmobilidade 7 

Pneumonia 5 

AVC 4 

Doenc;a Renal Cr6nica 3 

Fratura Membro Superior 3 

Fratura do Femur 2 

Arnputacao Membro Inferior 2 

TCE 1 

Mieloma funcional 1 

Carcinoma pulmonar 1 

Aneurisma da Aorta Abdominal 1 

Tratamento de Feridas 1 
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Quanto a admiss5es externas (novos utentes), verificaram-se um total de 7, 

maioritariamente, do sexo feminino. 

0 - 

4 

• Homens 
• Mulheres 

Total 

7 

2 . 

8 

6 - 

sintomatologia compatfvel com sindrome demencial e dernencia vascular. 

No que diz respeito ao tipo de dernencia, prevaleceu, maioritariamente, 

Frequentaram ao longo do ano 17 utentes, mantendo uma media de 12 utentes. 

O grafico acima explana a sua caratenzacao, sendo predominante do sexo feminino. 

A idade dos utentes variou entre os 59 e os 92 anos. 

Carateriza~o dos Utentes • Tipo de 
Demencia 
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Alzheimer Franta Sfndrome Vascular 
Temporal demencial 

A pandemia COVID-19 dificultou a realizacao de atividades no exterior, bem 

como, a manutencao dos projetos com colaboradores externos a valencia. 

O COD tern capacidade instalada, em Protocolo estabelecido com o ISSA, para 12 

utentes. Verificou-se a frequencia de um utente, em vaga nao protocolada, pela sua 

situacao financeira estavel e necessidade de apoio sociofamiliar. 

4.2 Centro {de Dia} Especializado para Pessoas com Demencia (CDD} 
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• A atividade articulada com as diferentes valencies e responsaveis tecnicos da 

ERPI e UCCI, para a detecao precoce das necessidades de reabtlrtacao e 

realizacao dos ajustes necessaries aos programas de tratamentos, 

O CR presta cuidados de saude e de reabllitacao a comunidade onde se insere, 

incluindo utentes externos, residentes na ERPI e internados na UCCI. 

Disponibiliza consultas de Neurologia, Medicina Ffsica e de Reabilitac;:ao e 

Psicologia, bem como tratamentos de reabilitacao nas valencias de Terapia da Fala, 

Terapia Ocupacional e Fisioterapia, sob orientacao de Medica Fisiatra, bem come 

tratamentos de Mesoterapia. 

A atividade do Centro manteve-se condicionada pela pandemia COVID-19 com a 

consequente reducao, sobretudo, dos services prestados aos externos, principalmente 

durante o primeiro semestre do ano. Verificou-se, contudo, ao longo deste periodo de 

tempo, um regresso progressivo a atividade previa a pandemia, verificando-se, tarnbem, 

uma crescente procura dos services de reabllitacao pelos utentes externos, sobretudo, 

do foro musculo-esqueletico. 

O trabalho desenvolvido, na sua globalidade, manteve-se, nao perdendo a 

qualidade dos cuidados prestados nos seus principais eixos de acao, dos quais se 

salienta: 

4.3 Centro de Reabilita~ao (CR) 

Verificaram-se 8 safdas, maioritariamente, por desistencia, tendo ocorrido, 

tambern, transferencias para outras valencias, com a integracao em ERPI e UCCI. 

Desist~ncias 6bitos TransferendaTransferencia Total 
para a UCCI para outra 

resposta social 

• Mulheres 

•Total 
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4.4 Dire~ao Clinica 

Foi desenvolvido trabalho com o objetivo de Certificacao e de Qualidade em curso 

na UCCI, programas de atuacao nas patologias mais frequentes admitidas na UCCI, 

nomeadamente, em contexto de reabtlltacao ap6s cirurgia por fratura de colo de femur 

e reabilitacao ap6s acidente vascular cerebral. Foram revistas as cornpetencias de cada 

profissional na abordagem aos utentes e aplicados critertos para tderrttficacao de riscos 

e formas da sua sinalizacao, nomeadamente, em relacao a alergias, risco de queda, risco 

de ulcera, risco de aspiracao e presenr;a de dispositivos medicos. 

No contexto de pandemia COVID-19 colocaram-se exigencies acrescidas para os 

profissionais, com necessidade de adaptacao a regimes e modalidades de trabalho 

diferentes, como o teletrabalho e o ajuste a novas horarios, visando minorar riscos de 

infer;ao e de transmissao da dcenca. Mantiveram-se cuidados dirigidos a prevencao, em 

conformidade com as diretrizes das autoridades sanrtartas, dada a fragilidade acrescida 

que caracteriza estes utentes. Manteve-se, assim, uma atuacao alinhada com as 
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nomeadamente, atraves da partlclpacao nas reunioes peri6dicas 

multidisciplinares da ERPI e da UCCI e reunifies conjuntas prograrnadas com os 

utentes e/ou familiares da UCCI; 

• Manutencao de um contato continuo com as diferentes Seguradoras, incluindo o 

envio regular de relat6rios medicos e/ou informacoes elaboradas pelos tecnicos 

de saude responsaveis, de forma a promover a cornunicacao e uma mais celere 

recuperacao dos seus utentes segurados; 

• Consohdacao da convencao estabelecida com a ADSE a nivel das consultas e 

tratamentos de reabilltacao e referee das parcerias com empresas locais, 

seguradoras e subsistemas de saude: 

• lntervencoes terapeuticas e cotaboracoes ao nfvel da ERPI e UCCI, os treinos de 

alirnentacao em utentes com disfagia, a colaboracao nas atividades promovidas 

pela equipa de animacao da sala de convfvio e nas atividades desenvolvidas no 

Centro de tntervencao em Demencias: 

• Revisao dos Pianos de Contingencias no contexto da pandemia COVID-19 ea sua 

trnplernentacao. 
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6.1 Banco de Ajudas Tecnicas {BAT) 

A gestao corrente deste service de apoio as famflias e comunidade em geral, foi 

assegurada pelo Gabinete de Servico Social, que procedeu aos atendimentos presenciais 

e/ou telef6nicos, atualizou as listas de espera e garantiu a rnanutencao dos 

equipamentos. 

6. Outros Services 

5.1 Farmacias 

Farmacia da Guarita e Sao Mateus 

Registou um aumento na disponibilizacao de medicamentos, nao obstante os 

condicionamentos pelas medidas restritivas sanitaries impostas para center o contagio 

pela COVID-19, exigindo novos procedimentos no atendimento ao publico e novos 

produtos passaram a fazer parte da venda diaria. 

Nao obstante este contexto, as Farrnacias desempenharam cabalmente o seu 

service publico, que lhes compete. 

5. Economia Social 

diretivas da Direc;:ao Regional de Saude e o dialogo frequente com a especialidade de 

medicina do trabalho, com o delegado de saude, com a direcao clfnica do HSEIT, e com o 

Service Regional de Protecao Civil e Bombeiros dos Acores, no ambito da artlculacao 

existente no combate a pandemia. 

Foi, novamente, um ano de grande exigencia para os utentes, em todas as suas 

valenclas, a quern foram impostas medidas de restricao de visitas e de saidas, bem como 

de isolamento e de distanciamento fisico, em consonancia com as Dlrecoes Tecnicas, o 

Enfermeiro Diretor, a coordenacao local e regional da RRCCI e tambern, em 

cumprimento das orientacoes e deliberacoes da MA. 
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Foram abrangidos um total de 11 agregados familiares, dos quais 4 procuraram o 

Service Social, para inscricao e 7 foram sinalizados pelo ISSA. Foram entregues cerca de 

15 refelcoes diarias, nos dias uteis. Os beneflciarios da CS sao agregados, 

economicamente desfavorecidos, cujas capitacoes mensais variam entre os O e 100€. 

N! Agregados Famlllares: 11 Procura dlreta: 4 
Recncamlnhomcntos pclo ISSA: 7 

Refel~ftesdl4rlas: 15 Refol~6cs 

capita~ Mensa! da• Agregado, Fomlllarcs 

0 

20(-50£ 50£.100€: 100(·150( 1501:·100( 

• NO Oe A,;regados 
Farrih.1res 

4.S 

3.S 

3 

2.5 

!.S 

o.s 
0 

s20C 

~--------------- 

Capita,5o Mensal dos 8gre~dos Familiares - Cantina Social 

preenchimento das listagens mensais para o ISSA com os dados dos agregados 

familiares e pessoas beneflciarlas, elaboracao de mapas mensais dos utentes e 

tratamento de reclarnacoes. 

No ambito da gestao corrente, coordenada pelo service Social, foram assegurados 

os atendimentos aos utentes e apoio psicossocial, sempre que necessario, entrevista 

social a potenciais utentes e encaminhamento da situacao para outras valencias, 

A CS e uma resposta social, criada mediante a celebracao de Protocolo com o ISSA, 

possibilitando a entrega de 15 refeicoes, de segunda a sexta-feira, para consumo nos 

domidlios. 

6.3 Cantina Social (CS) 

da COVID-19. 

O Service de Voluntariado continuou suspenso, de forma a resguardar os utentes 

das diversas valenclas, do contato com o exterior, como medida preventiva, do contaglo 

6.2 Service de Voluntariado 
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lnstituicao, nomeadamente, o Facebook, mas, tambem, na comunicacao social escrita - 

Jornal Dlario Insular e Jornal Voz das Miseric6rdias, no Radio Clube de Angra e outros 

orgaos de comunicacao social local, regional e nacional. 

A atividade foi alvo de difusao regular nos meios habituais de divulgacao da 

7.3 Comunicatao e lmagem 

Os Services Financeiros constituem o principal service de suporte na gestao 

orc;:amental e financeira corrente, assegurando a totalidade das operacoes financeiras 

de todas as valenclas. 

7 .2 Servicos Financeiros 

Manteve-se as pratlcas ja implementadas e controlo dos processes, com vista a 
melhoria da qualidade e do trabalho e reducao de irregularidades e incorrecoes 

detetadas. 

Os Services Administrativos centralizam a Gestao Administrativa e de Recurses 

Humanos (RH) de todas as valencias e tern como dirigente, o Secretario-Geral. 

No dorninio dos RH foram admitidos e prorrogados 11 estagios profissionais, no 

ambito do Programa Estagiar e a ocupacao a 26 desempregados no ambito dos 

Programas Ocupacionais e de Apoio ao Emprego CTTS, REACT e PROSA. 

Procedeu-se, ainda, a avaliacao de desempenho dos colaboradores, com 

resultados positives, na generalidade das valencies e servicos. 

Destaca-se a participacao na revlsao da Convencao Coletiva e Trabalho 

(CCT/URMA), publicada no Jornal Oficial n.2 3211 Serie, de 15 de fevereiro de 2021. 

7.1 services Administrativos e Recursos Humanos 

comuntcacao e lmagem 

7. Gestao Administrativa, Recursos Humanos, Financeiros e de 
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Este service e diversificado e tern destinatarios de diferentes faixas etarias e 

estados de saude, bem como e as suas areas de atuacao sao transversais a todas as 

valencies, a excecao da EP. Sao elas: a restauracao coletiva, higiene e seguranca 

alirnentar, qualidade alimentar, educacao alimentar e sensibilizacao/forrnacao de 

8.2 Service de Nutri~ao 

HSEIT, HDES, USIT, Centro de Reabilitac;ao do Norte, Centro de Reabilitacao de Alcoitao, 

CUF, ERPI (D. Pedro V, M6nicas, S. Sebastiao, Cinco Ribeiras, Altares), Unidade de Saude 

Mental (S. Rafael e lrmas Hospitaleiras) e manteve-se a colaboracao com a Escola 

Superior de Saude na orientacao de estudantes de Enfermagem nos vanes estadios de 

forrnacao e com a equipa multidisciplinar na reabilitacao dos utentes. 

Assumidos os cuidados com multiplas patologias e diferentes faixas etarlas, tais 

como, prornocao do autocuidado nas diferentes Atividades de Vida Oiarlas (AVD), 

preparacao, adminlstracao e controle de stock da terapeutrca, vigilancia, interpretacao e 

manutencao de pararnetros vitais, tratamento de feridas, execucao do piano de 

posicionamentos com intuito de prevenir ulceras de pressao e avallacao e adequacao 

dos dispositivos de apoio tecnico as AVD, avaliacao/identificacao de diagn6sticos, 

momtortzacao dos diferentes riscos e dependencias atraves da aplicacao das Escalas de 

Barthel, Morse, Braden e Glasgow. 

Procedeu-se a execucao de procedimentos tecnicos de enfermagem, 

nomeadamente, cateterismo vesical, entubacao nasogastrica, cateterismo via 

endovenosa periferica, colheita de diferentes especies para analise, tecnicas de 

manutencao das vias aereas, principalmente, asplracao de secrecoes, broncodilatadores 

e aporte suplementar de Oxigenio, manutencao do transito gastrointestinal e 

preparacao de utentes para exames complementares de diagn6stico, realizacao de 

notas de adrnissoes, prorrogacoes e preparacao para a alta dos utentes. 

Atuou-se e articulou-se com as diversas instttulcoes de saude, nomeadamente, 

8.1 Servi~o de Enfermagem 

8. Services de Suporte 
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8.3 service Social 

O Gabinete de Servic;o Social funciona com duas tecnicas de Service Social que 

desempenham funcoes de Direc;ao Tecnica nas valencies ERPI, UCCI e COD, asseguram o 

acompanhamento psicossocial aos utentes daquelas valencies e respetivas familias, bem 

como os procedimentos de adrnissao e acolhimento nas valencias mencionadas. E, 
tambern, da responsabilidade deste Gabinete, a gestao corrente da CS e do BAT. 

Na ERPI, este Gabinete assegura os procedimentos associados a adrnissao, 

designadamente, candidatura (entrevista e diagn6stico social, avaliacao de prioridades), 

adrnissao (assinatura dos contratos de prestacao de services e alojamento entre a 

lnstituicao, o utente e/ou respetivo representante legal) e apoio na integracso. Realiza 

tambem visitas domiclltarlas, priorlzacao das adrnissoes, atendimentos, 

encaminhamentos, solicitacoes de apoios, nomeadamente, aos idosos com baixos 

rendimentos e inforrnacao aos familiares acerca dos beneffcios socials, no ambito das 

pensoes, complementos, requerimento de prestacoes junta da Seguranc;a Social e apoio 

nos procedimentos. 

utentes e funcionanos. Na ERPI e UCCI, atua ainda na area da nutricao elf nica, 

permitindo um a rnanutencao e/ou promocso do estado elf nico dos utentes. 

A sua contribuicao para a melhoria do desempenho desta lnstituicao, muitas 

vezes nao tern visibilidade, pois as alteracoes nem sempre sao de trnplernentacao 

rapida e facil devido aos gostos pessoais, habitos alimentares enraizados, as rotinas 

laborais e outras questoes logisticas. 

E da responsabilidade deste service a gestao e coordenacao das cozinhas da 

ERPI e SAD, nomeadamente, gestao de horarios, substituicao de pessoal, para alem 

da supervisao diaria das tarefas e organizacao do servlco, tal coma a (relavaltacao 

nutricional dos utentes (ERPI e UCCI}, cuja periodicidade foi definida de acordo com a 

necessidade sinalizada. Foram realizadas reunioes com a empresa Gertal, que 

fornece todos os generos alimenticios, com a presence da nutricionista e da 

responsavel pelo aprovisionamento e de mais alguns membros da referida empresa, 

sempre que necessano. 



35 

Assume a responsabilidade pela introducao da Escala de Barthel de todos os 

utentes admitidos na ERPI e a respetiva atualtzacao dos nfveis de dependencia fisica e 

cognitiva, sempre que se justifique. 

Procedeu-se a melhoria de instrumentos de trabalho (Regulamento lnterno da 

ERPI e Contrato de Prestacao de Services e Alojamento) e concecao de novas 

procedimentos (termo de responsabilidade na adrnlssao para autorizacao de terceiros, 

no que concerne a entrega de documentos oficiais e gestao financeira). 

Participou semanalmente nas reunioes da ECL Equipa de Coordenacao Local, para 

validacao de candidates a integrar nas UCCI da llha Terceira. 

A nfvel da UCCI, foi assegurado apoio psicossocial aos utentes e respetivas famflias 

e apoio na gestao/prograrnacao de altas, a criacao de todos os instrumentos de trabalho 

em falta [ficha de registos diarios/diligencias efetuadas, modelo de relatorio social, 

modelo de relatorio de visita domlcitlarta, modelo de informacao social), o atendimento 

aos familiares para dlagnostlco da situacao e prograrnacao da alta, a apltcacao de 

Escalas, nomeadamente, Escala de Zarith, para avaliar a sobrecarga do cuidador e Escala 

de Gignon, para avaliar a situacao social, o acompanhamento aos utentes e familiares 

que beneficiam dos servicos da Unidade, enfatizando a relevancia dos fatores 

psicossociais, fundamentais para o tratamento, reabllltacao, readaptacao e para a 

relntegracao dos doentes nos seus ambientes, ajudando-os no desenvolvimento de 

todas as suas potencialidades. 

Foi assumida a articulacao dos services, a ligac;ao destes a rede de suporte 

informal e formal e o planeamento da continuidade dos cuidados aquando da alta, 

processo realizado com o envolvimento do utente e do respetivo cuidador e/ou familiar, 

para garantir a transferencla segura do doente para o domicflio ou mstitutcao de 

acolhimento. 

Foi facultada inforrnacao aos familiares, acerca das valencias existentes na 

comunidade, assim como os procedimentos de encaminhamento para as mesmas, 

(outras ERPI e SAD). 

Foi criada a plataforma da RRCCI, o que facilitou a comunicacao entre a UCCI, a 

ECL ea ECR, sendo a Tecnica Superior de Service Social e Diretora Tecnlca, a responsavel 

pela colocacao dos documentos de alta da equipa multidisciplinar. 
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Salienta-se que a meados do ano, a sala de convfvio passou a ser utilizada como 

"dormitorlo", uma vez que o 22 piso da ERPI ficou interdito para obras de rernodelacao 

integral. Deste modo, os utentes passaram a concentrar-se em pequenos grupos na sala 

do bar e numa sala de estar da enfermaria, tendo-se adaptado as atividades de 

Relativamente as atividades rotineiras que se desenvolveram na sala de convfvio, 

houve necessidade de adaptacso a varies nfveis, nomeadamente, na reorganizacao do 

espaco e dos materiais e respetivas desinfecoes mais frequentes. Foi necessario optar 

por atividades que nao implicariam proximidade flsica entre utentes e com as 

animadoras, tendo-se trabalhado a estimulacao, sobretudo, a nfvel cognitivo, jogos e 

atividades ludicas. 

de lazer e "descontracao" ao ar livre, em ambiente seguro. 

suspensas. Foram realizados apenas alguns passeios ao exterior, em pequenos grupos, 

seguindo todas as regras de distanciamento e de uso de mascara, evitar o contato e 

proximidade com pessoas externas a lnstituicao. Optou-se por recorrer ao patio/jardim 

interno anexo a UCCI e ERPI, para que se realizassem pequenas caminhadas, momentos 

Assim, todas as atividades de safdas e de contato com a comunidade continuaram 

utentes. 

As contingencias impostas pela pandemia COVID-19, continuaram a influenciar 

toda a dlnamica da intervencao de ES e em especial da Animacso. com e para os 

8.4 servlco de Educa~ao Social (ES) e Anima~ao 

A Equipa Tecnica Multidisciplinar reuniu quinzenalmente para discussao dos cases, 

criacao e avalracao dos Pianos lndividuais de lntervencao (PII), analise de possiveis 

pedidos de prorrogacao e prograrnacao conjunta de altas. 

No CDD foram realizados os procedimentos de lnscricao, candidatura e 

acolhimento dos utentes, acompanhamento psicossocial destes e respetivos familiares, 

reallzacao de visitas dornicillarias para avaliacao da situacao sociofamiliar dos 

candidates inscritos, calculo da cornparticipacao mensal, apoio na gestao de conflitos e 

participacao em reunioes com a Equipa Tecnica Multidisciplinar e familiares dos utentes. 

Outras atividades a registar: atendimentos e formulacao de pedidos de apoio 

social por famflias ou indivfduos economicamente desfavorecidos. 



8.5 Service de Psicologia (SP) 

Na UCCI, o SP manteve os procedimentos anteriores, designadamente, a aplicacao 

e cotacao de instrumentos de avaliacao psicologica. neuropsicologica e do estado 

emocional, o apoio psicol6gico regular aos utentes, a estirnulacao cognitivo-emocional 

individual, de acordo com as necessidades e, ainda, a participacao nas reunloes 

quinzenais da Equipa Tecnica Multidisciplinar. Sempre que solicitado foi feito o 

acompanhamento da Diretora Tecnica na visita ao domidlio dos utentes. 

Na ERPI, foi assegurado o apoio psicol6gico individual aos utentes (psicoterapia e 

estimulacao cognitiva) e elaboracao de relat6rios de avaliacao psicol6gica (cognitiva e 

emocional) sempre que solicitado. Foi verificada a participacao nas reunloes para 

discussao de casos com a restante equipa tecnica, colaboracao com as demais areas na 

melhoria dos instrumentos de trabalho e elaboracao de pareceres tecniccs, visando a 

melhoria continua da qualidade dos services prestados pelas diversas valencias. 

Na ERPI/Residencial da Se, para alem do desempenho de funcoes de Direcao 

Tecnlca, verificou-se o apoio psico16gico, emocional, cognitive e social, ao nfvel da 

dinamlzacao de atividades de estimulacao, planiflcacao e acompanhamento dos pianos 

mensais propostos, realizacao de entrevistas para admissao (provis6ria e/ou definitiva) 

de novas residentes e respetiva visita, organizacao do processo documental de inscricao 

e de admissao, acompanhamento na integracao do nova residente, realizacao de 
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animacao a estas situacoes. Os utentes que preferiram passar mais tempo nos seus 

quartos e que mostraram interesse, foi-lhes disponibilizado material de estirnulacao 

cognitiva, motricidade fina e entretenimento, atraves de palavras cruzadas, sopas de 

letras, desenhos e mandalas de adultos para colorirem, entre outros. 

Deu-se continuidade aos contatos a distancia com os familiares e amigos dos 

utentes, atraves das redes socials, sobretudo, com videochamadas, suprindo em parte, a 

impossibilidade de contato pr6ximo imposta pelas contingencias da pandemia. 

Apesar de todas estas lirnitacoes, foi possivel manter um ambiente de 

ocupacao/arurnacao positivo e bem aceite por todos, em geral, uma vez que os proprios 

utentes foram tendo a consctencia dos riscos, bem coma, dos cuidados inerentes a 
COVID-19. 
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Foram desenvolvidas as atividades inerentes a reahzacao do Plano de Contingencla 

COVID-19 para a ERPI e UCCI, acompanhamento de todas as medidas de seguranca a 

implementar relativamente a pandemia COVID-19, atualizacao do piano de avaliacces 

de riscos nas diversas categorias profissionais, verificacao, em termos de seguranc;a, dos 

equiparnentos de trabalho estruturado para a equipa de manutencao e da 

infraestrutura da ERPI, UCCI, C/JI e cozinha do SAD sobre a seguranc;a do edifkio. 

Acompanhou-se a empresa que inspeciona o PT da ERPI e UCCI, bem como, a 

empresa de verificacao das lnstalacoes de gas e o processo de regularizacao interna 

sobre a legionella. 

Colaborou-se na implementacao das medidas de autoprotecao da ERPI, UCCI e 

C/JI, assim coma, na formacao de 12 intervencao para os funcionarlos da ERPI, UCCI, 

C/JI, ERPI/Residencial da Se, SAD, na organizacao da equipa de lavandaria e costura com 

todos os procedimentos adequados, no controlo dos residuos hospitalares em todas as 

valencias, na gestao dos processos dos acidentes de trabalho, concebendo instrumentos 

de registo e encaminhando para as entidades competentes, a crganizacao da equipa de 

limpeza em todos os setores da ERPI, UCCI, C/JI e lgreja da Miseric6rdia, no 

acompanhamento da situacao clfnica dos funcionarios com a saude Ocupacional no 

8.6 Service de Higiene e Seguranca no Trabalho 

realizau a supervisao das avaliacoes mensais realizadas aos contratados e colaborou em 

processes de selecao e recrutamenta de novas colaboradores, integrando o juri e 

participando na concecao de instrurnentos tecnicos para o efeito. 

reunioes mensais com os colaboradores (de apoio diurno e noturno), apoia na gestao de 

conflitas entre os diferentes intervenientes (utentes, colabaradares e familiares) e 

cantatas com os familiares e/ou responsaveis, sempre que necessario. 

Na area dos RH, o Gabinete de Psicologia colaborou no apoio a gestao de recursos 

humanos, nomeadamente, na realizacao de entrevistas de emprego para os diversos 

setores, na coordenacao do modelo de avaliacao de desempenha, segunda a NP EN 

1550 9001:2000 e Modelo de Excelencia da European Foundation for Quality 

Management, promovendo-se a melhoria, consolidacao e autonomia das chefias no 

arnblto do processo de avaliacao de desempenho dos colaboradores. Alern disso, 
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Devido a pandemia, observou-se um acrescimo de despesa significativo na 

lavandaria. 

Service de Lavandaria 

Custos produtos anuais Pesagem anual de roupa Pesagem media diaria 

24.612.38{ 160.287.99 439.15 

Cozinha do SAD 

Custo anual de Numero de refeicoes Valor medic de 
refeicoes Anual refeicao diaria 

95.709.99€ 31.393 3.05€ 

a pesagem diaria. 

Considerando a sttuacao pandernlca foram necessaries alguns ajustes de 

procedimentos. No entanto, no setor da manutencao, foi possivel manter a 

funcionalidade e responder, dentro do possivel, as atividades agendadas, fazendo as 

lntervencoes necessarias, que vao surgindo no dia-a-dia. Assim, nem sempre a resposta 

adequada foi atempada, pois quase diariamente tern de se priorizar as situacoes que 

surgem, exigindo estabelecer prioridades e avaliar a urgencia de cada sltuacao. 

As intervencoes de maior relevancia foram as seguintes: continuacao da pintura 

dos apartamentos do Complexo Habitacional de Sao Carlos e o inicio das obras de 

rernodelacao do 2Q Piso, que necessitou da presenca de toda a equipa de manutencao, 

quase a tempo inteiro. 

Nos quadros abaixo, apresentam-se, sintetizados, os dados em relacao aos custos 

anuais das refelcoes, numero de refeicoes anuais e valor media de refeicao diaria, bem 

como, os dados da lavandaria: o custo anual dos produtos, a pesagem anual da roupa e 

8.7 Gestao da Equipa de Manuten~ao e Economato 

arnbito da Medicina do Trabalho e na atuafizacao das fichas tecnicas e de seguranca dos 

produtos que se encontram em cada piso/setor. 
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8.8 Servico de Capelania 

O Servico de Capelania fol prestado pelo Padre Capelao designado pela Diocese, 

que assegurou o apoio espiritual e religioso aos utentes da ERPI, da UCCI, do CDD e da 

ERPI/Residencial da Se, e ainda, a Celebracao Eucaristica Dominica! na Sala de Convivio, 

na ERPI/Residencial da Se e na lgreja da Miseric6rdia. Estas atividades foram 

condicionadas pela srtuacao epidemiol6gica, bem como, pela obra de rernodelacao do 

2Q piso da ERPI, que se verificou, na sua maier parte, no 2Q semestre de 2021. 
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II Parte 
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2020). 

158.157( {167.960€, em 2020); 

• A divida dos utentes, no valor de 93.853€ {112.372(, em 2020); 

• A divida das rendas, que se traduz em 10.651€ (15.893€, em 2020); 

• A rubrica de clientes e utentes de cobranca duvidosa ascendem a 45.829€ (66.102€, em 

• A dlvlda de clientes, composta por dividas relacionadas com a Farmacia, no valor de 

- Os Creditos a receber, com uma dirninulcao de 13%, ascendem aos 275.255€ 

{316.257€ em 2020), integram: 

305.691€ (332.607€ em 2020); 

transato, refletindo-se, assim, nas diversas rubricas: 

- Os tnventarlos apresentam uma reducao de 8%, que representa o valor de 

O Ativo Corrente, que se traduz, este ano, em 6.520.776€, representa cerca de 

14% do total do Ativo, tendo aumentado em cerca de 12%, relativamente ao exerdcio 

28.105.962€. 

refletindo um acrescimo relativamente ao exercfcio do ano anterior, em cerca de 3%, 

que se prende com a assinatura do Contrato para Financiamento para a reconstrucao da 

lgreja das Concecionistas, entre a Camara de Angra do Heroismo e a SCMAH e com 

variacoes no capital e resultado liquido da CEMAH, refletido nas contas da tnstrtuicao 

pelo Metodo de Equivalencia Patrimonial (MEP). 

Nas principais rubricas do Balance observa-se a evolucao seguinte: 

- O Ativo nao Corrente tern maior expressao no total do Ativo, ascendendo a 

38.807.392€ e representa cerca de 86% do total. 

Os lnvestimentos financeiros representam 72% desta rubrica e integram 

essencialmente o capital da CEMAH, registado pelo MEP, conforme normativo 

contabilfstico para as Entidades do Setor Nao Lucrative (ESNL} e ascendem a 

I. Balan~o 

A 31 de dezembro de 2021 o Ativo Uquido da SCMAH cifrava-se em 45.328.168€ 

1. Relat6rio de Contas 

1.1 Breve Analise ao Balanco e a Demonstracao de Resultados 
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• A rubrica Outros Passivos Correntes, que ascende a 1.006.159€, registando uma 

diminuicao de 6% e respeita a rubrica "Adiantamento de Vendas de Ativos" que em 2020 

representava um valor de 164.400€ e em 2021 reduziu para 40.000€ devido a allenacao 

de um terreno na freguesia dos Altares a Camara Municipal de Angra do Herofsmo (ver 

nota 19); 

O Passivo nao Corrente ascende, este ano, a 883.363€, representando 10% do 

Passivo (806.580€, em 2020). Este aumento resulta, fundamentalmente, da constltuicao 

de um ernprestirno bancario de apoio COVID em 2021 no valor de 250.000€. 

O Passivo Corrente representa 89% do total do passive, compreendendo: 

- Resultado Uquido da lnstituicao sem a aplicacao do MEP. 

curso; 

- Aplicacao do MEP (nota 15) com variacoes positivas, e aumento do resultado 

liquido apurado em 2021; 

- Apllcacao do Subsidio ao investimento da Camara Municipal de Angra do 

Heroismo para a Reconstrucao da lgreja, em percentagem de acabamento da Obra em 

recurses disponiveis, aumentando em cerca de 5%, comparativamente a 2020, sendo 

que os Fundos Alheios financiam em 18%, ou seja, o nivel de endividamento da 

lnstituicao, em 2021, reduziu em 5%, relativamente a 2020. 

O aumento nos Fundos Patrimoniais e resultante da: 

Os Fundos Patrimoniais atingem os 37.190.043€, representando 82% do total dos 

2020, atingindo um valor de 5.238.132€ (4.485.971€ em 2020) devido, essencialmente, 

ao investimento para a Reconstrucao da lgreja das Concecionistas (ver nota 15). 

Nos Outros Ativos Correntes verifica-se um aumento de 17% relativamente a 

~A 
A rubrica Estado aumento 59%, refletindo o valor de 18.125€ (11.406€, em 2020},~ {l.r- 

sendo composto pelo saldo a receber de IVA, suportado em Generos Alimentares e 

Construcao Civil (50% do valor total do IVA em fatura), assim, este aumento significativo 

deve-se ao iva a restituir relativo as obras de construcao civil que decorreram durante o -:::l\_ 
ano de 2021 (Obra de Reconstrucao de lgreja das Concecionistas e Obra de Reabilltacao 

da ERPI 2Q Piso). 
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2021. 

Os resultados da CEMAH tern por base as contas encerradas a 31 de dezembro de 

O resultado da CEM em 2020 foi registado com base nas contas provis6rias, devido as mesmas nao terem 
sido encerradas a data do Relatorio, por motives de n~o conclusao do processo de calculo das 
imparidades das moratorias. 0 resultado definitivo da CEM em 2020 foi negativo de €204 mil, tendo 
retletida a devida regularizacao nas contas de 2021. 

Deslgna~o 2018 2019 2020 2021 
Resultado Uquido SCMAH -224.709 c -11.079 c -16.130 c 751.583 € 
Resultado Uquido CEMAH 2.839.036 € 652.000€ 108.000 € 472.000 c 
Resultado Consolidado 2.614.327 € 640.921 € 91.870 € 1.223.583 € 

II. Metodo de Equivalencia Patrimonial (MEP) 

De acordo com o MEP, o Resultado Uquido da SCMAH e ajustado pelo valor 

correspondente a 100% do resultado apurado na sua subsidiaria, a CEMAH. 

Este ajustamento apresenta um impacto significativo no resultado liquido 

registado, -diluindo o resultado deficitario real da lnstituicao apurado neste exerdcio: 

Designa,;ao 2018 2019 2020 2021 
Ativo Uquido 41.247.105 € 42.304. 777 c 43.857.377 € 45.328.168 € 
Resultado Uquido 2.614.326 € 640.921 c 91.870€ 1.223.583 € 
Fundo de Capital 34.801.172 € 35.559.063 € 35.286.882 € 37.190.043 € 

Evolu~ao comparativa da Situa~ao Uquida: 

na nota 19 do Anexo as Demonstracces Financeiras. 

O Passivo Gratuito (fornecedores, Estado e outros passivos correntes) representa 

1.737.163€ e corresponde a cerca 21% do Passivo. 

E de salientar que a dfvida remunerada (dfvidas a lnstituicoes de Credito) 

corresponde a 22% do total do Passivo e atinge os 1.772.798€, conforme discriminado 

ERPI. 

~ 

• A ,:brica Emprestimos Bancarios, no valor de 889.435€ (1.933.319€, em 2021) teve (/, 10~ 
uma reducso 53% devido a reducao da unllzacac dos descobertos bancarios: ~: 

• A divida a Fornecedores, que atinge os 602.415{, aumentou em relacso a 2020, em ~ 

18%, situacao que se deve ao aumento da divida a Fornecedores de lnvestimento, devido 

aos trabalhos de Reconstrucao da lgreja das Concecionistas e Reabilitacao do 2Q Piso da 
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(16.130) 

(16.130) 

14.656 
(39.486) 

8.700 

(390.050) 

398.750 

379.359 
(251.510) 

2.390 

4.863.758 
3.644.433 

(2.827.731) 
(829.730) 

(4.549.592) 
(32.626) 

2020 

Resultado liquiclo do periodo 751.583 
NOTA: Este lucro de €751 milhares reflete o Resultado das valencias internas da lnstituicao (Sem MEP) 

lmposto sobrc o rcndimcoto do pcriodo 

751583 Resuftados antes de impnstos 

35.000 
(36.189) 

29 
29 

Juras e rendimentos siruilares obtidos 
Juros e gastos similares suportados 

752.713 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 

(373.769) 6/7 

(Gastosyreversoes de amortizacao 
(Gastosj/reversoes de depreciacao deativos fixos tangiveis i lntangiveis 

1.126.542 Resultados antes de deprecia~oo, gasros de flnanclamento e lmpostos 

28 
27 

2.767 

541.405 
(236.474) 

9 

5.199.729 
4.021.374 

(3.019.986) 

(854.350) 
(4.545.288) 

8.013 
(2.385) 

L 1.736 

22 
23 
24 
25 
26 
12 
II 

V endas e serv ices prestados 
Subsidies. doacoes e legados a exploracao 
Custa das mercadorias vendidas e <las rnaterias consumidas 
Fomecirnentos e services extemos 
Gastos com o pessoal 
lmparidadc de dividas a rcccber (pcrdas/rcversocs) 
Ajuslamcncos de iuventarios (perdas/reversoes)- 
Provisoes especificas (aumentos/reducoes) 
Aumeutos/reducoes de justo valor 
Outros renclimentos 
Outros gustos 

Nota 2021 
Excrcicio DR sem MEP 

Rendimentos e Gastos 

Demonstra~ao de Resultados da lnstitui~ao sem a aplica(:ao do MEP 

originar uma leitura err6nea por parte de utilizadores externos. 

ESNL), podera demonstracoes financeiras de acordo com exigencias legais (NCRF 

possibilidade de utilizacao deste recurso financeiro na atividade corrente da SCMAH. 

Neste contexto, o resultado lucrativo da SCMAH apresentado nas suas 

da subsidiaria, de ha sete anos a esta parte (desde o ano de 2018), nao havendo 

efetiva de lucros/dividendos nem outro tipo de apoios financeiros/donativos, por parte 

Salientamos gue devido a imposicao do Banco de Portugal nao existe distribuicao 
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4. 0 Custo das Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas, no valor total de 

3.019.986(, representando 33% dos gastos totais, e constituido, em 78%, pelas 

• USIT representa 13%, o que significa um acrescimo em 3%, em relacao a 2020. 

• Secretaria Regional da Seguranc;:a Social que representa 5%, relativo ao apoio 

extraordinario COVID 

14%; 

• lnstituto da seguranca Social dos Acores (ISSA), que representa 64%, tendo 

aumentado o montante do financiamento em 10%; 

• Fundo Social Europeu (FSE), que representa 15%, e traduz uma dirninulcao de 

aumentado em 10%, comparativamente com o ano anterior. Sao constituidos, na sua 

totalidade, pelos apoios financeiros concedidos por entidades oficiais as diversas 

Valencias. 

3. Os Subsidios a Explora~ao constituem 39% do total dos rendimentos, tendo 

Esta rubrica aumentou, na sua globalidade, 6% relativamente a 2020. 

2020. 

Centro de Fisioterapia, representam 36%, aumentando em 6%, relativamente a 

utentes da ERPI, UCCI, COD, C/JI, SAD, Lar Residencial da Se, Apartamentos e 

1. As Vendas e services Prestados, no valor total de 5.199.729€, constituem 51% 

do total dos rendimentos. As vendas realizadas constltuern 64% desta verba. 

2. Os services prestados, que incluem, no seu conjunto, as mensalidades dos 

Relativamente ao peso estrutural das principais rubricas de Ganhos e Gastos, 

destacam-se: 

- 0 resultado lfquido da CEMAH aplicado pelo MEP de acordo com o normative 

contabilistico em vigor para as ESNL; 

- 0 resultado obtido individualmente pela Farmacia, cujo lucre reverte a favor da 

obra social. 

cooperacao valor cliente; 

Para o Resultado Uquido Consolidado de 1.223.583€ contribuiu, de forma 

significativa: 

- A atualizacao do financiamento das Valencias, abrangidas pelos contratos de 

Ill. Dernonstracao de Resultados Consolidada 
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relacao a 2020. 

• As despesas com material de escrit6rio representam 3%, menos 11%, em 

• As despesas com conservacao e reparacao de equipamentos e im6veis, no valor 

de 75.976€ (63.944€, em 2020} representam 9%, tendo aumentado 19%. 

e comunlcacoes, num valor global de 255.935€ (253.648€, em 2020), aumentaram 

1%, representando 30% desta rubrica. 

• As despesas com servlcos essenciais como: eletricidade, agua, gas, combustfveis 

• As despesas da Rubrica Trabalhos Especializados representam 9%, num valor de 

79.852€, tendo aumentado 2% comparativamente a 2020, devido, essencialmente, 

a implernentacao do projeto ao abrigo do RGPD, no valor 12.495€; 

- Restantes profissionais livres: 23.042€ (23.196€, em 2020}. 

Contencioso e Notariado; 

- Advogados: 23.383€ (17.910€, em 2020); e, ainda 5.127€, na rubrica 

na rubrica Trabalhos Especializados; 

- Formadores Externos da EP: 90.612€ (90.000€, em 2020); 

- Enfermeiros: 8.912€ (5.678€, em 2020); 

- Medicos: 93.246,81€ (97.755€, em 2022), deste valor 18.966€, registados 

• Os honoraries pagos representam 26% desta rubrica, num valor de 220.230€, 

· tendo aumentado 3% comparativamente a 2020, assim distribufdos: 

• Medicamentos e Artigos de Saude, com peso de 6%, tendo diminufdo em 6%. 

• Produtos de limpeza e hlglene, representando 4%, aumentaram em 25%; 

5. Os Fornecimentos e Services Externos, que se traduzem este ano em 854.350€, 

espelham cerca de 9% dos gastos totais, verificando-se um aumento de 3%, 

relativamente a 2020 (ver nota 25 em anexo). 

• Generos Alimentares, que representam 13%; 

mercadorias vendidas da Farrnacia, e um aumento de 4% nos custos das 

rnaterias consumidas, respetivamente. 

Entre as materias consumidas destacam-se as rubricas: 

vendidas pela Farrnacia, em 9%. Esta aumento deve-se ao aumento das 

mercadorias vendidas pela Farrnacia, sendo os restantes 22% correspondentes 

ao custo das materias consumidas, com aumento dos custos das mercadorias 
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Os Outros Gastos e Perdas, num valor de 236.474€, representam 3% do total 

dos gastos, com reducao de 6% em relacao a 2020, sendo constituidos: 

- Subs1dios pagos aos alunos da Escola Profissional no valor de 105.968€ 

[alimentacao, transporte e balsas), com diminuicao de 12%. 

- Quotiza~oes no valor 29.125€, referentes as Quotas da ANF (1,5% sobre a 

faturacao aos subsistemas), tendo aumentado 9%. 

- Servlcos Bancarlos, no valor de 7.121€ relatives as comlssoes pagas pelo uso 

dos multibancos, tendo uma reducao de 58% comparativamente com o ano 

transato. 

aumentado em 7%, em comparacao com o ano transato. 

- Alienacao de 2 Ativos Fixos Tangfveis com mais valia de 139.781€; 

- Donative no valor de 29.853(11.127€, em 2019); 

- O valor de Descontos de Pronto Pagamento foram de 40.599€, tendo 

- As Rendas da lnstitulcao, com um valor de 208.451€, revelam um acrescirno de 9% 

relativamente ao ano transato; 

maioria, as rendas, os donativos e os descontos de pronto pagamento recebidos. 

Este valor teve um aumento muito significativo devido a: 

Os Outros Rendimentos e Ganhos, no valor total de 541.405€, traduzem 5% do 

total dos ganhos, com um aumento de 43% em relacao a 2020. Englobam, na sua 

MEP. 

7. Os Ganhos e Perdas imputados de subsidiarias, num valor total positive de 

472.000€, representam 5% do total dos ganhos, e sao constituidos pelo 

reconhecimento do resultado da CEMAH de 2021, derivado da apllcacao do 

mantendo-se em relacao ao ano anterior. 

6. Os Gastos com o pessoal constituem cerca de 50% dos gastos totais, 

(1.732{, em 2020). 

• As despesas com Deslocacoes e Estadas tiveram um aumento no valor de 2.181{ 

deve-se, a compra no ano 

• As despesas com materiais de desgaste rapido, no valor de 44.843€, 

representam 5%, diminufdo 15% face a 2020 (51.820€, em 2020), esta diminuicao 
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Evolus;ao Comparativa 2018 2019 2020 2021 
Custos: 
CMVMC 2.613.946 2.814.245 2.827.732 3.019.986 
Custo com o Pessoal 4.185.524 4.331.955 4.549.592 4.545.288 
Forn. e Services Externos 822.209 913.962 829.730 854.344 

Proveitos: 
Vend as 2.796.710 3.077.300 3.115.594 3.347.353 
Prestacoes Services 1.878.696 1.891.784 1.748.164 1.852.377 
Subsldios a Explora«;ao 3.071.862 3.346.143 3.644.433 4.021.374 
Outros Rendimentos e Ganhos 282.243 506.903 379.359 541.405 
Proveitos Financeiros 4.817 817 14656 35000 

Servicos Externos ao longo dos ultimas tres anos, em euros: 

No quadro seguinte aparecem refletidas as evolucoes comparativas do Custo de 

Mercadorias Vendidas e Materias Consumidas, Custos com Pessoa! e Fornecimentos de 

englobam o valor de juros suportados em contas caucionadas, e dos 

ernprestimos contraidos, e respetivas cornissoes. Este valor teve uma reducao 

devido a menor utilizacao dos valores das contas caucionadas. 

10. Os Gastos e Perdas de financiamento no valor 36.189€ (39.486€, em 2020) 

eram referentes a 5 meses da subscricao. 

8. Nas Depreda~oes e Amortiza~o dos Ativos Fixos Tangiveis e lntangiveis, com 

valor de 373. 769€, simbolizando 4% dos gastos. 

9. Os Juros e Rendimentos Similares Obtidos sao de 35.000€, (14.656€, ano de 

2020). Esta diferenca deve-se, na sua totalidade, aos valores obtidos, de uma 

subscricao de Obrigacdes da CEMAH, em que no ano transato os juros obtidos 

mesmos. 

- Fecho projetos no valor de 45.256€, relative a projeto da Escola, em que a 

estimativa dos cursos profissionais foi superior ao valor de encerramento dos 

2020). 

-correcoes relativas a periodos anteriores no valor de 13.951€, (47.788€, em 
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Os resultados apurados do exerdcio de 2021 representam um acrescirno de 

financiamento em algumas valencias devido ao novo Acordo Base 2021-2022, e aos 

apoios extraordinaries concedidos pela DRSS, para fazer face as despesas no ambito da 

COVID-19, que tern impacto positive nas valencies ERPI SAD e Creche/Jardim de 

lnfancia, no valor total de €341 mil. Deste valor, €113 mil correspondem a candidatura 

submetida referente ao segundo semestre do ano 2020 que foi apenas aprovada no 

decurso do ano 2021 e €117 mil corresponde aos retreativos relatives a cornpensacao 

extraordinaria pelo aumento remuneratorlo e reposicienamento das carreiras nos anos 

anteriores; 

CENTRO de FISIOTERAPIA 11.263 -2.104 13.368 635% 

FARMACIA 557.080 536.225 20.855 4% 

Sau de 568.343 534.121 34.222 6% 

ESCOLA PROFISSIONAL 18.444 I 99.700 -81.256 I -82% 

RESULTADO LIQUIDO 751.589 -16.130 735.459 4560% 

SANTA CASA 186.545 8.368 178.177 2129% 

LAR -RESIDENCIAL DA SE -27.394 -39.954 12.559 31% 

APARTAMENTOS S. CARLOS 40.809 29.508 11.301 38% 

Sede e Resid~ncias 199.960 -Z.077 197.882 I 9525% 

VALENCIA 2021 2020 DIF Var% 

LAR DE IDOSOS (ERPI) -18.265 -482.536 464.271 96% 
UNI DADE CUIDADOS CONTINUADOS -149.157 -131.362 -17.795 -14% 

(UCCI) 

APOIO AO DOMICILIO (SAD) -16.317 -47.837 31.520 66% 

CENTRO DEMENCIAS (COD) 15.803 -4.206 20.010 476% 

Terceira ldode e Cuidodos Continuodos -167.935 -665.942 498.006 -75% 

JARDIM DE INFANCIA 102.596 26.520 76.076 287% 

CRECHE da GUARITA 30.182 -8.452 38.634 457% 

ln/ancia 1.32.777 18.068 114.709 635% 

Total Valencias Comparticipadas -35.158 -647.874 612.716 95% 

Analise de Resultados por Valencia 2021 
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extraordinaries atribuidos pela DRSS no ambito da COVID-19, no valor de 164 mil, dos 

quais €56 mil referentes a tres trimestres do ano corrente, e €108 mil, referente ao ano 

2020, bem como a atuallzacao do VP que foi estipulada pelo Acordo Base para 

2021/2022, em 16,40%, que se traduziu em €198 mil. 

Verificou-se, ainda, a reducao de custos com pessoal relativamente ao impacto no 

exerdcio transato em horas suplementares das "equipas espelho", em cerca de €72 mil 

nesta valencia. De salientar, que contribuiu para a diminuicao de custos com pessoal a 

O acrescimo significativo desta valencia, em 96%, deve-se aos apoios 

ERPI 

De realcar, ainda, um acrescimo de resultado na valencia Santa Casa na sequencia 

das vendas de dois im6veis: parcela de terreno nos Altares, sendo apurada uma mais 

valia em €128 mil, e uma casa em S. Luzia, com mais valia de €11 mil. 

Atualiza~o Valor Padrao 
Valencia VP2020 VP2021 tax% Valor 
ERPI- 142 1.001,07 1.165,24 16,40% 198.481,98{ 
SAD-140 par service por servico 5,00% 9.455,54{ 

Creche-141 446,70 462,33 3,50% 11.237,68{ 
Jardim-339 376,74 389,93 3,50% 5.301,58{ 

CAARPD-963 685,75 709,75 3,50% 2.801,29€ 
total: '1.21.278,rrl c 

De referir, ainda, a atuallzacao do Valor Padrao, conforme o Acordo Base 

2021/2022 nas valencias abrangidas pelos CCVC totaliza €227 mil: 

117.086,40 

9.828,00 
340.941,89 

Valencias 
abrangidas CCVC 

-Compensacao extraoroinaria pelo aumento 
remunerat6rio e reposicionamento das carreiras, 

referentes a anos anteriores 
-Cornpensacao aumento SMR 2021 

Acorda Base 2021/2022: 

214.027,49 ERPI; SAD; Creche Apoio trimestral - Despesas COVID 
Valor Valencia Destino 

Apoio Extraordinario 
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De salientar, ainda, que nao foi atribuido nenhum apoio para fazer face as 

despesas extraordlnarias no arnbtto da COVID-19, em equipamentos de protecao 

individual, material clinico e de enfermagem e produtos de higiene, tendo esta rubrica 

um aumento em 5%, em relacao ao ano transato. Tern lugar a penalizacso do 

Tlpologia 
N2 Camas Valor Custa 

Diferenc;a 
Legislacso 2021 Real 

Protocolado por ut/dia por ut/dia por ut/dia % 
ULDM 28 64,78 € 78,39 € -13,61 € -21% 
UMDR 8 95,60 € 106,76 € -11,16 € -12% 

Financiamento UCCI 

prende-se pelo facto de nao haver atualizacao da tabela de precos em 2021. Estima-se 

uma diferenc;a em €13,61(21%) por utente/dia na ULDM e em €11,16 (12%) por 

utente/dia na UMDR. 

Um agravamento do resultado deflcitarlo em 14%, em relacao ao ano transato, 

UCCI 

Constata-se uma melhoria de resultado na UCCI, no ano 2020, em virtude de atualtzacao de prec;os 
verificadas nos anos 2019 (4%) e 2020 (3,5%), pela prlmeira vez desde a lmplernentacao da UCCI da 
SCMAH, em 2015, ainda, assirn, muito insuficientes 

-ERPI -UCCI 

-ERPI · 18.264,90 -•182.536 · 343.196 -1\)6. '!Hi ·366.365 -265.607 
-ucc, ·149.157,0 ·131.362 -212.072 169.331 195.717 17~.871 

202.0 2021 2016 )017 iOHl 

0,00 

-100.000,00 

·200.000,00 

-300.000,00 

.4()().000,00 

-500.000,00 

·600.000,00 

Evolucao de Resultados ERPI e UCCI 

implementacao de novas polfticas de modo a reduzir as contratacoes provis6rias para 

substituicoes de ferias e outras ausencias. 

Par outro lado, mantiveram-se os gastos extraordinaries com aquisicao de 

equipamento de protecao individual (EPIS), material de limpeza e desinfecao. 
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O resultado negative apurado na Lar Residencial da Se de 27 mil€, apresenta uma 

melhoria em 31%, que se deve a um acrescimo das mensalidades e reducao de custos 

com pessoal, em 6%. 

Lar Residencial Se 

O aumento do resultado em €115 mil nestas valencias reflete, essencialmente, os 

apoios excecionais atribuidos para cornpensacao das lnstituicoes que assumiram desde 

o ano de 2018, o reposicionamento nos escaloes de progressao na carreira, congelados 

desde os anos de 2011 a 2017, dos educadores de infancla e atualizacao do VP em 3,5%. 

Em contrapartida, constata-se um acrescimo de custos com pessoal, em 7%. 

Creche e Jardim de lnfancia 

O acrescirno do resultado em €20 mil prende-se como aumento das mensalidades 

dos utentes em 66% e a diminuicao de custos com pessoal, em 7%, devido a licenc;:a sem 

vencimento de uma funcionaria. 

CDD/CAARPD 

Verifica-se uma reducao do resultado negativo em 66%, na sequencia dos apoios 

atribuidos no ambito da COVID-19, em €45 mil, e, ainda, a atualizacao do VP, em 5%, em 

todos os servic;:os, nomeadamente, higiene pessoal e alimentacao no domidlio. 

O custo com pessoal representa um acrescimo em 9%, devido ao acrescimo do 

RMMG/SMR e, 6,3%, coma referido, a implernentacao das equipas <<COVID-19», pela 

necessidade de integracao de mais elementos nas equipas de higiene pessoal de modo a 

garantir a prevencao de contagio, o cumprimento dos Pianos de Contlngencla e as 

medidas cautelares e preventivas que estiveram em vigor e que ainda estao, na maioria 

das valencies e services. 

SAD 

atinge os 75% na UMDR e os 85% na ULDM. 

O aumento de custos com pessoal representa 5%, devido as atualizacoes 

remunerat6rias, acrescimo do RMMG/SMR em 6,3% em relacao a 2020, reforc;:os de 

pessoal auxiliar e farmaceutico. 

~ 
financiamento quando a taxa de internamentos e consequente ocupacao de camas nao ~ 
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TOTAL Resultado 
FATURA(AO Liquido 

106.050,81 ( 11.263,00( 
83.080,03€ -2.104,32f 
104.255,00 € 2.590,97 € 
53.943,00( 5.917,00{ 
40.475,00( -31.639,00 € 

2017 

. -- It 
Particulares Seguros Consult as 

• 2021 21.521,29€ 63.445,68 € 21.083,84 € 
• 2020 35.933,53 € 35.446,00€ 11.700,50€ 

2019 42.952.00 € 45.230,00€ 16.073,00€ 
2018 27.759,00€ 12.336.00€ 13.848,00€ 
2017 25.614,00( 4.720,00( 10.141,00€ 

•2021 • 2020 2019 2018 

1 •••• •• , .. 111._ 

120.000,00 € 

100.000,00 C 
80.000,00( 

60.000,00€ 
40 000,00€ 

20.000,00€ 

O,OOt 
-20 000.00 C 

-40.000,00 c 

Evolucao da Faturacao e de Resultados 

-- 
Tratamentos 84.966,97€ 71.379,53€ 13.587,44 € 19% 

ADSE 12.032,00€ 203,84€ 11.828,16€ 5803% 
SEGUR OS 54.060,00€ 33.922,16( 20.137,84 € 59% 

ADVANCECARE 5.635,60€ 1.319,53€ 4.316,07€ 327% 
PARTICULARES 21.521,29€ 35.934,00€ -14.412,71€ -400/o 

Consultas Medicas 21.083,84€ 11.700,50€ 9.383,34€ 800/o 

% dif 2020 2021 

Centro de Reabilitacao 

O resultado positivo de €11 mil deve-se ao aumento da faturacao de tratamentos, 

em 19%. 

Complexo Habitacional de Sao Carlos 

O Resultado Uquido do Complexo Habitacional de Sao Carlos teve um aumento de 

€11 mil, devido a subida de taxa de ocupacao. 



Farmacia de s. Mateus 2021 2020 2019 2018 2017 
Vendas 924.370 808.027 803.783 719.340 645.598 

varlacao 14,40% 0,53% 12% 11% 
Resultado Bruto 279.851 245.532 239.649 201.542 184.318 

Resultado Uquido 180.928 159.576 152.630 118.159 116.093 

Rentabilidade 20% 20% 19% 16% 18% 

2021 2020 2019 2018 2017 
Vendas TOT AIS 3.347.353 3.115.594 3.060.984 2.757.619 2.610.248 

7,44% 1,78% 11% 6% 

Varia~ao 2021/2017 28% 
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Farmacia da Guarita 2021 2020 2019 2018 2017 
Vendas 2.422.983 2.307.566 2.257.201 2.038.279 1.964.650 

Varia~ao 5,00% 2,23% 11% 4% 
Resultado Bruto 726.959 714.333 649.989 585.811 559.726 

Resultado Liquido 376.152 380.329 369.841 300.231 269.918 
Rentabilidade 16% 16% 16% 15% 14% 

FG e 14% na FSM. 0 aumento de custos com pessoal representou 12%, por ter havido 

necessidade de reforcar a equipa farrnaceutica e por se ter verificado o regresso ao 

service de profissionais que tin ham estado, no anode 2020 e anteriores, em sltuacao de 

baixa medica por gravidez de risco e em licenca de maternidade. 

O resultado de €557 mil das Farmacias reflete um aumento das vendas em 5% na 

Farmacias 

• 2021 • 2020 

SEGUROS ADVANCECAR~ PARTICULARES ADS[ Tot Tratamenros 

I 11 -- 

90.000,00 
80.000,00 
70.000,00 
60.000,00 
so.000.00 
40.000,00 
30.000,00 

20.000,00 
10.000,00 

0,00 

Evolucao de Parcerias 
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5,53% 5,26% -0,11% 

Custos com Pessoal 2021 2020 2019 2018 
ERPI 2.006.150 2.071.702 1.858.038 1.795.796 

-3,16% 11,50% 3,47% 
ucc 740.680,4 725.507 700.727 fi65.132 

2,09% 3,54% 5,35% 
SAD 263.494,7 241.778 236.244 214.644 

8,98% 2,34% 10,06% 
CDD 84.075 90.731 80.208 69.688 

-7,34% 13,12% 15,10% 
Creche/Jardim 597.356 558.116 566.269 511.268 

7,03% -1,44% 10,76% 
Residencial da Se 112.276 119.826 103.831 76.853 

-6,30% 15,40% 35,10% 
Escola Profissional 214-025 321.800 346.151 342.053 

-14,85% -7,03% 1,20% 
Farrnacia 373.749 333.543 331.387 330.525 

12,05% 0,65% 0,26% 
Centro Reabilita~o 49.250 43.087 57.881 50.429 

14,30% -25,56% 14,78% 
TOTAL 4.501.057 4.506.089 4.280.737 4.056.388 

CMVMC). 

O deflce nas valencias ERPI, UCCI e SAD deve-se, essencialmente, ao aumento de 

custos com pessoal e lnsuflciencia na comparttcipacao pelo Governo (Vice-Presfdencia e 

SRSD}. No caso da Residential da Se, tratando-se uma valencia privada, o aumento de 

custos com pessoal prende-se pelo facto do envelhecimento e agravamento da 

dependencia de utentes. Por outro lado, nao foram ocupados ao longo do ano 7 

quartos, por falta de procura ou de potenciais utentes. 

Os Custos com Pessoa! representam 75% no total dos gastos (com excecao de 

Valencias Deficitarias 

• Vendas • Resultado Uquido 

2017 2018 2019 2020 2021 • • • • • 0 
500.000 

Evolucao das Vendas nas Farmacias 
4.000.000 

3500.000 

3.000.000 

2.500.000 

2.000000 

1.500.000 

1.000.000 
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Valor de Financiamento mensal/Contrato (VC) = Valor Auferido (VA)- - Valor de 

Compartlclpacao do Utente/Familiar {CF) 

Valencia N2vagas 
VP Custa Real med Diferenc;a 

contratual izadas 

med por utente/mes por ut/mes 

ERPI* 153 1.165,24 
1.469,05€ -188,56€ 

+ maj €115,25 
SAD 135 211,76€ 256,13 € -44,36€ 

Creche da Guarita 70 462,33 473,42€ -11,09€ 
Jardim de lnfancia 63 389,93 400,48€ -10,55 € 

COD 12 7CB,75 724,85€ -15,10€ 

INSUFICIENCIA DE FINANCIAMENTO 

Custo por Utente Contrato Valor-Cliente 

Aumento TSU 
Periodo N!! trab Valor Ano 

lmpacto ANO RMG 
% Ent. Pat.) Acumulado 

2014 500,25€ 20,80% 4mes 44 7.564 7.564 
2015 520,35€ 2% 21,20% 14 mes 44 16.496 24.060 
2016 556,50€ 7% 21,60% 14mes 44 17.580 41.640 
2017 584,85€ 5% 22,00% 14mes 90 21.359 62.998 
2018 600,00€ 4% 22,30% 14mes 108 43.365 106.363 
2019 630,00€ 3% 22,30% 14mes 128 41.822 148.186 
2020 666,75€ 6% 22,30% 14mes 116 69.170 217.356 
2021 698,25€ 5% 22,30% 14mes 136 77.064 294.421 

37,11% 32% 7,21% 294.421€ 

Atualiza~ao SMR 

Designa~ao 
N2 

Valor funclonarios 
SMR 136 77.064€ 

Promocoes, Diuturnidades 46 17.930€ 
Atualizacao de 1% sobre os ordenados base 66 8.704 € 
Outros acresomos (referente a substttulcao 

de ferlas, baixas medicas, programas de 16.301 € 
apoio ao emprego, entre outros) 

TOTAL ACRESCIMO 120.000€ 

'~. Acrescimo de custos com Pessoa! 
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TIAT- Tecnico de Informatica e Anirnacao Turfstica 

TGC- Tecnico de Gestao e Clnegetica 

TR- Tecnico de Rececao 

TE- Tecnlco de Eletr6nica 

TAS- Tecnico Auxiliar de saude 

TET- Tecnico de Eletr6nica e Telecornunlcacoes 

TAG- Tecnico de Apoio de Gestao 

-13.413,86( Sub Total 2021: 

APROVADO RESULT ADO Modalidade 
PROJETOS A DECORRER inicial 

RECEBIDO 
Anurado Financ. FSE 

CURSO Ano 
2021 Accumulado 2021 Cust. reais 

CR + Cust. 

ACORES-1~5571-FSE-000111 Val/anoCU 

(2019/2022) Marketing 3!! 723.738,59€ 392.156, 65 € -10.863,90 € 80.800,00€ 
Vendas 80.800,00€ 

ACORES-1~5571-FSE-157 (2021/2023) TAS 1Q(2Q) 444.841,00€ 44.208,98€ -3.552,46( 86.200,00€ 
continui~o do projeto 139 TET 86.200,00€ 

ACORES-1~5571-FSE-000153 TAG 12 252.240,37 € 37.686,06€ 1.00Z,50€ 80.080,00€ 
( 2021/2022) TET 80.080,00€ 

FINANCIAMENTO 

No decurso do ano de 2021 foi realizado o encerramento de dois cursos Reativar, 

concluidos em 2019, tendo sido feitos todos os acertos finais necessaries. Ainda, 

durante decurso de 2021, foi encerrado o financiamento de um curso conclufdo em 

2020, tendo side apurado o respetivo resultado e refletido nas contas do ano corrente. 

Para alern disso, foi apurado o resultado de um curse concluido em 2016 e encerrado 

pelo FSE no ano anterior, pelo que este foi registado nos resultados transitados. 

A data de 31 de dezembro de 2021, apenas existe um curso pendente para 

aprovacao final e dais curses cujo financiamento foi deferido para ano 2022. 

O resultado positive de €18mil da Escola Profissional, cujo financiamento esta 

assegurado pelo FSE, atraves da Oirecao Regional do Emprego e Oualificacao 

Profissional (DREQP), sofreu uma reducao de €86 mil, em relacao ao exercfcio transato. 

Esta diferenca prende-se com financiamentos atrasados relativamente aos pedidos de :5Q_ 
reembolso dos cursos concluidos nos anos anteriores. 

Escola Profissional 
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-26.645,55 € -16.185,88€ 
-42.831,43 € 

-42.882 20 • 
N2 FORMANDOS N!!fonn/ano lndicador 

Pr-ojetos Resul. 
Encerrados n!! aprovado Concluiram Aprovado/ a baixo 18 conforme 

Candldatura ult.ano let. Certif. 4,35%/form Aviso 

139/21 TAS 22 15 -5.904,58€ N!! F A/S 
TET 25 19 0,00 0,00 

104/21 TE 23 17 15 3. /49, 70t: 60% (<25%) 

TR 23 15 13 -10.450,44 e 0,00 

084/20 TGC 24 17 14 -2.593,75 € 47% (>64%) 

TIAT 
16 16 -3.947,08 ( -lG.185,88 {' 25 

PENALIZA~AO NO FINANCIAMENTO 

N!! FORMANDOS Penallza~o 

Projetos a Valor/Ano 

N!! decorrer 2021 
n!! aprovado Concluiram Desist. a baixo 18 
Candidatura 2021 2021 4,35%/form 

111 Marketing 23 18 1 0,00 
Vend as 23 10 0 -31.633,70 C 

157 TAS 20 15 0 -11.249,00t. 
TET 20 19 0 0,00 

153 TAG 25 25 1 0,00 
TET 25 21 4 0,00 

ACORES· 1~·547(HSE·000066 (2019/2020) Ternico Geriatria 1 131.928,03 c 52.111,29( -7.846,42€ -7.846,42€ 
Rececionista de 

ACORES-10-5470-FSE-000058 (2018/2019) Hotel 1 158.290,55€ 71.783,63€ -9.182,50€ 
Temico de Geriatria 

ACORES· 10-5470- FSE-000038( 2017 /2019) Eletricista de 2 411.619,35€ 169. 563, 39 c -35.542,23 e 
lnstalacoes 

Total: 87.769.15€ 55.73539{ 
SubTotal 2021 32.033 76€ 74.355,29€ 

PROJETO ENCERRADO no ano anterior 
Registado nas contas de 2021 nos Resultados Transitados 

ACORES-10-5571-FSE--000016 (201/2017) 3 11.667.283,75 , 1.563.207,00, 167.408,14( 

Projetos «Reativar» 

APROVADO 
RECEBIOO 

RESULTADO Defirido 
- PROJETOS CONCLUIDOS Tot inicial Apurado para r: - Encerramento pelo FSE em 2021 CURSO . a nos 

Accumulado Final 2022 

ACORES-10-5571-FSE-000139 ( 2020/2021} TAS 1 252.240,37 € 208.263,38 € 16.001,07€ 
TET 

ACORES-lQ!!-5571-FSE-000104 (2018/2021) TE 
3 563.305,69 € 58.658,81€ 63.581,81€ TR 716.268,19{ 

ACORES-102-557l-FSE-ocJ<m4(2017/2020) TGC 3 779.079,28 € 604.757,81€ 65.680,42€ 
TIAT 
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2017 2019 2018 

347.227€ 351.955€ 
374.382 € 

500.000t 471.855 € 
450.000€ 

400.000€ 

350.000€ 

300.000€ 

250.000€ 

20C.000( 

150.000€ 
135.430€ 

100.000€ I 50.000( 

0( 
20Zl 2020 

Evolucao de lnvestimentos 

O detalhe dos ativos fixos tanqiveis esta apresentado no nota 6 do Anexo as Oemonstracoes 
Financeiras 

• outros • Marmitas INOX para o SAO 

• Equipamento 8<15ico de lavandaria e Clinico • Equipamento tnformatico e Administrativo 

• Reabilita~ao do 22 Piso da ERPI 

Bomba ne Calor FRPI 

• Reconstru<;:ao dd lgreja 

• Janelas Residencial Se e out edificios 

I NVESTI M ENTOS 

INVESTIMENTOS OR~MENTO REALIZADO 

AUTOFINANCIAMENTO 129.740 92.038 
SUBSIDIOS 757.412 346.217 

OUTROS 161.787 33.600 

TOTAL INVESTIMENTOS 1.048.939 471.855 

AMORTIZA(AO EMPRESTIMOS 200.000 184.498 

TOTAL COM EMPRESTIMOS 1.248.939 656.353 
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l.Jcenciado a sr ... CASA DAMlSERICORDIA ANG RA DO HEROISMO 

13 de meio de 2022 1!/1 TSR - Sistemas de Inforrnai;:ao, Lda. 

(t) - Euro 

PERJooos -----.---- --- -·· - - ---- - RENOIMENTOS E G.A.STOS NOTAS 2021 2021> Vari.inm 
Vend as e servi~s prestados 1.024303,61 1.010.404,45 l.,3W. 

Subsidios, doac;iies e leoados a ~ora,o 1.633.542,00 1322..592,68 n,:,. 
Vari~!o nos inventirios da prodlJ;ao 

I 
0,001 O,CO o~ 

Trabalhos para a proprla en!Jcade o,oo. 0,()0 11,)0lb 

Custo das mercadorias vendidas e das meterias mnsa.mdas ·332.01)5,36 m.m.,~ 1.73'!,, 

Fomecimentos e servkos e:¢e00s ·289.85&,.24 · 296-.975, 98 2,4:A, 

Gastos com o pessoB ·2.006.150,'17 ·2.071J0151 l.t,',, 

Ajustamentos de inventafios (perdasfre',e,soes) 0,00 0.001 o.~ 
Imparidade de dividas a receber(perdasfre',lasiies) 8.217,34 ·7~3,55 :.190.-43 

Provisoes (aumentos/recl.ljies) o,ool O,OJ o.~ 
Proviso es espedficas (aumentos/ri!du;iies) 0,00 e.ee o.~ 
Outras impandades (perdas/nM!Siies) 0.00 0,)0 ~ 
Aumentos/redu,;oes dejusto valor 4.307,38 0,)0 ).03'to 

Outros rendimeetos e g~ 60.522,SJ 41.262,78' ~ 
Outros gastos e perdes -26.571,0! -48.956,13 ~S,7.R, 

Resultado antes dedeprecia!;iies,gastos definmameito e 76.219,28 ·382.6'17,39 tt~.;5;. impastos 
Gastos/reversoes de depreciac;ao e de~ ·91.721,90 -95.939,70 4-4:'!b 

Resultade operadonal (antes de gastos de finandamento e -15.502,52 -477.987,0~ 96,le'*, impastos) 
Juros e rendimentos sirrilares obtlcos 0,00 0,00 O.Olr.b 

Juros e 9astos similsres ~rtados -2.762,28 -4.548,9) 39,2i'i'o 

Resultados antes de impastos ·18.264,90 -4E2.535,99 %,21<:I. 

Impasto sobre o rendimerto do periodo O,Oil C,GO ,~ 
Ke5 ultado liqtido do paiodo ·18.264,90 -482535,99 <J&.2::r.. - ~ 

(Jh'J<>M,E \fONETMIA(!) 
Periodo findo em 31 de Oez.embro de 2021 

900101 • ERPI II Do mes deAberturaao mes de Regulanzaciies 

1.3 Demonstracoes de Resultados por Valencias 

>L/ 
fl It E .: kJ 

TSR - Contabifidade ESNL ~ 

Demonstra~ao dos Resultados por Nalurezas '::f2 
STA. CASA DA MISERICOROIA ANGRA DO HEROISMO 
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Licencia:lo a STA. CASA DA MlSERICOROIA ANGRA DO HEROISMO 

1/1 TSR - Sisternas de Informa~ao, Lda. 

(1}- E<,r.:, 

Resultados antes deimpostos 

In:posto sobre o rend;merio do p~do 

Jurns e rendimentos s'milares obtidos 
Uf"OS e gastos similares sqx,rtados 

Gasto5jreversiies de depreciac;ao e de illTIOliizal;ao 
Resuftado operational (antes de gastos definandameito 

impostos) 

eodas asen,~s prestados 
sidros, do~oes e leg ados a eq:ilara,;iio 

.viac;ao nos mventaoos da produ.jio 

rabalhos para a propna enlidade 

Custo das mercedonas vend ides e das matenes corsumodas 
Fornedr-entos e sen,c;os eitanos 

Gastos como pessoal 

justairentos de inventarios {pet das/ra"eBoes) 

ln>paridade de dividas a receber (perdas/rev=oes) 

Provisoes (aumentos/redul;oe:;) 

Provisoe_5 espedftces (aumertosfredul;aes) 
Outras ln:paridades (perd~.,.teversoes) 

11melltos/red~oes dejus:o valor 
Outros rendirnentos "o.rihos 
Outros gastos e perdas 

Resultado antes de depreoa~oes:, oastos de finandamento e 
impostos 

RENDIMENTOS E GASTOS 

UNJDADE HONETAiiJA (1) 

PERIODOS ---------- 
NOTAS 2021 2020 Variincia 

152.478,23 151.3294 0,76'!1, 

245.240,82 195.554,78 25,~l'li> 

0,00 o,oo O OO'lb 

0,00 o,oo 0,00'lb 

• 101.211,971 ·102.969,61 l,]l'll, 

• 34.130,891 -35.668,06 4 l!~O 

·263.4~,681 ·2'41.778,29 -l!,'8'*> 

0,00 0,00 o~ 
863,681 -1.041,23 18Z,!J50.. 

0,00 0,00 0,00% 

o,oo o,oo o.~ 
0,00 0,00 oom.. 
O,!lO J,00 O,OCM;. 

23,23 0,00 0.0D'lo 

·SB,93 -232,48 74,65'!1, 

-2'}0,51' -34.805,67 ",17'.e, 

·15.773,561 • 12.617,23 ·li,02':,, 

....... ,1 -47.422,90 66,:l'il. 

0,00 0,00 0.00% 

·2",941 -414,38 38,%'!1, 

-16.317,01 -47.837,28 65,IIY-li> 

0,00 0,00 o.ocm 
-1E317,0ll -47.837,28 ;5,19~ 

13 de maio de 2022 

Resultado liquido do penodo 

Periodo findo em 31 de Oezembro de 2021 

900102 • Apoio Domiciliario 11 Do m~s de Abertura ao m~s d~ Regulamacoe s 

Oemonstrat;ao dos Resultados por Naturezas 

TSR - Contabilidade ESKL; STA. CASA DA MJSERICORDIA ANGRA DO HEROJSMO 
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0,00 O OO'll, 

-2'1,,62 38,96% 

·8.'151,90 457,tO'J<, 

J,oo o~ 
·8.'151,90 457,l!l'll. 

0,00 

·151,76 

30.181,63 

o,oo 
30.181,83 

·8.203,28 4S',,77'll, 30.333,59 

PER.iooos ___J 
2021 2020 Variancia 

84.lH,80 67.343,23 H,91% 

341.157,13 301.301,17 ll.~ 

0,00 0,00 0.00,. 

0,00 0,00 0.00'!. 

·18..36-\,91 • lJ.180,oti -39.~ 

·17.863,40 ·15.939,91 ·ll.07% 

-34,.540,19 ·333.1'11,.22 ""-'~ 
0,00 0,03 O.OC'lo 

0,00 0,00 I).~ 

0,00 0,00 o.im. 
0,00 0,00; O,DCl'lft 

0,00 0,00, 0,00-. 

0,00 O,OOI IJ.~ 

2.578,061 5.084,Sl. 49,lO'll, 

-486,021 n..1a;. -115,291 

'IL971,20 10.931,701232.:9% 

-11.637,61 -19.184,98 39,}4:i;. 

1/1 
Licenciado a STA. CASA DA M1SERICORDJA ANGRA DO HEROJSMO 

TSR - Sistemas de Informac;ao, Lda. 13 de maio de 2022 

(l) - Eun, 

Resultados antes de irl'4'ostos 
Trnposto sobre o rendirneio do peoodo 

Resultado liqlido do pen'odo 

Juros e rendimentos similares oblidos 

,Juros e gastos similares Sl4)0rtadcs 

Gastos/reversoes de depreci~ao e de amortiza;iao 
~esultado operadonal (antes de gastos definanoamerto e 

impostos) 

Fomeo'llentos e services eitemos 

Gastos com o pesso.l 

IAiustanientos de inventanos (perdasfreversoes) 

In1paridadede dividas areceber(perdas/reversoes) 

Provisoes {amnentos/reduiies) 

Provisoes espedficas (aumentos,'redur;iies) 

Outras imparidades (perdasfoa,esoes) 

!Aumentos/redur;oes dejusto valor 

Outrc,s rendimentos e gai!Os 

Outros gastos e pet/as 

Resultado antes de depreciac;oes, gastos de financameito e 
impastos 

Vend as e se~os prestados 
Subsidios,doac;oes e leg ados a ecplo~ 

Varia~o nos inventarios da prod~ 

Trabalhos para a pr6pria entidade 

Custo das men:adorias vendidas e das materias mr.sumid11& 

--------- -----------·-~·---- ---- NOTAS RENOIMENTOS E GASTOS 

UNIDADE HO'VETNU.4 (1) 

900103- Creche daGuarita ll Do mes de Abertura ao mes de Regularizacoes 

Periodo findo em 31 de Oezembro de 2021 

>v ~ ~16 
lSR - Contab;!idade ESNL N 

Demonstrac;ao dos Resultados por Naturezas ~ 

"" 
STA. CASA DA MISERICORDIA ANGRA DO HEROISMO 
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TSR- Sistemas de Informa~io, Lda. 

Licenciado a STA. CASA OAMlSERICORDlA ANGRA DO HERO[SMO 

(s): Euro 

Resultados entes de mposto, 
Irrposto sobre O rencimedo do peoodo 

Juros e rend111:eotos s1m1lares obbdos 

Juros e gastos s,rmlares SI.PQflados 

Gastos/reversoes de depreoa~ao e de~ 
Resultado operadonal{antes de gastos- definanciammo e 

imposlos) 

vendas e servitos prestados 
subsidios,do~oes elegados a eq,lo~ 
Vari~o nos inventarios de pmdtr;aa 
Trabalhos para apnipriaentidade 

Custo das raerradones vendsdas e das matenas oonsumdas 

F-omeci111entos e services e:bn1os 

Gastos co111 o pessoel 

Ajustamentos de irwentarios (perdas,'ta1?1SOes) 
lmparidadede div,das a receber(perdasfrao:ersiies) 

Provisoes (awnentos/rerlu,;oes) 

Provi~oes espeoficas (aumentos/ralu;iie;) 

Outras irnparidades (perdasfre,Msoes) 

.Aurnentos/redtl!;oes dejusto v.iix 

Outros rendimentos e gillhos 

Outros gastos e perd3s 

Resultado antes dedeprecia1;oes, gastosdefinandamento e 
impastos 

RENOIMENTOS E GASTOS 

U.VlDADE HONETARIA(l) 

f'Eltiooos 
NOTAS 2021 2020 vananda 

66.328,251 SS.939,701 S4,)2'!E, 

310.235,73 23VH2,42 34,04'!1, 

o,oo 0,00 0.00% 

0,00 0,00 (),On, 

-21.HB,34 -15J80,3-1 -34.0r.t. 

-24.838,71 ·19.712,03 -25.94% 

·247.SH,,17 -224.975,n -10,1,~ 

0,00 0,03 0.00~ 

-78,84 8'1.J>4 ·1'33,l!l~ 

0,00 0,00 o.oo;;, 
0,00 0,00 0,00*, 

0,00 0,001 o,om.. 
0,o) 0,001 o.~ 

8.794,08 8J94,081 (),GO*, 

-438,01 ·709,44 38,26"- 

111.037,99 35.072,71 216,5',"b 

·6.290,62 -8.30'!,02, 0,16% 

102.747,37 26J68,6912&3,83',, 

0,00 0,00 O,Oil'll, 

-151,76 -248,62 38,%,;., 

102.595,6,1 26.520,07 236.l!o;e 

0,00 J,00 0,00% 

102.595,61 26.520,07 2ao.s5~ I 

1/1 13 de maio de 2022 

Resultado ljqt.ido do peiodo 

Periodo findo em 31 de Oezembro de 2021 

900Hl4 -Jardim de Jnfancia II Domes deAberturaaomes deRegularizaciies 

Demonrtrac;ao dos Resultado5 por Naturezas 

~ 

(v, v t 
~- 

TSR - Contabilidade ESNL STA. CASA DA MISERICOROIA ANGRA DO HEROISMO 
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Licenciado a STA. CASA DA MISERICORDIA ANGRADD KEROISMO 

TSR -Sistemas de (nforma~ao, Lda. 13 <le maio de 2022 

o,oo o.03s, 
-2.486.27 ;&S4% 

-131.362,38 -1,l,.S"ll. 
0,00 I),~ 

-1-31.362,38 -13,§5::., 

-126.876,1.1 -14,5'~ 

·80.678,73 -0.2]"lb 

- 

164.291,52 .1,17,r. 

789.521,36 -1,32'1, 

0,011 o.oe'II> 

0,00 o.~ 
-146.082.68 -2.7"1o 
-118.540,35 -3,4)~ 

-n5.507, ll -2.cmr. 
0,0() O.DR 

-25.710,19 m.~ 
0,0'.) :),OO'Ji, 

0,0) i),Ol)O;I,, 

0,0) O,Dil'lo 

o,oa o.oao:- 
21.603,28 -42.3". 

-1.n3,21 52..~ 
I 

-'18.197,381 -3&4ll'lo 

0,00 

-1.518,07 
-149.157,01 

0.00 
-149.157,01 

-147 .638, 94 

-80.895,02 

-66.743,92 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

e.izz.ao 
-3.679,17 

162.366,79 

n9.103,88 

0,00 

0,00 
-150.118,21 

-122.6M,9, 

-740.630,35 

0,00 

740,16 

2021 
PERIODOS 

NOiAS 

(l)- Euro 

Resuftados antes de impo.tos 

Imposto sobre o rendim6to do paiodo I 
Resultado liquido do penodo 

Gastos/reversoes de depredac;:io e de amo1fizal;ao 

Resultado operational (antes de gastos de financiamento .e 
impostos) 

Vendas e servkos pnstados 

SUbsidios, do~oes elegados a e,plorar;ao 

Vari~~o nos inventilrios da Pf'Dd].l;ao 

Trabalhos para a propria entidade 

Custo das mercadorias vendldas e des materles mnsumidas 
Fomecimentos e services e:cmos 
G11stos com o pessoal 
Ajustamentos de inventarios (perdas/rev~es) 

lmparidade de dividas a receber(perdasfra'ersiies) 
Prov1soes (aumentos/redu;oe.s) 

Proviso es espedficas (aumento;/redu;oes) 
Outras impendades (perdasfreyersoes) 
Aumentos/red~oes de justo v:ib- 

Outros rendunentos e gamos 
Outros gastos e perdas 

Resultado antes dedepreaac;oes, gastos de finandamento e 
lmpestcs 

Juros e rendimentos similacs obtidos 

Juros e 9astos similares s1,portados 

Vananoa 2020 RENDIMENTOS E GASfOS 

UNI~ HOVET.Ai!JA(t) 

900106 - Unidade Cuidados Continuados 11 Do mes de Abertura ao mes de Regulanzaciies 

Perio<lo findo em 31 de De.zembro de 2021 

TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstra~ao dos Resultados par Naturezas 

STA. CASA DA MISERICORDIA ANGRA 00 HEROISMO 
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1/1 
Licenciado a STA. CASA DA MISERJCORDIA AfiGRADO HEROISMO 

TSR - Sistemas de Inform~,io, Lda. 

NOTAS 

Res ultados antes de iT,postos 
Imposto sobre o rerdunt:rto do periodo 

Resultado liqlido do periodo 

uros e rendurentos sirrJlares obtidcs 

Juros e gastos sirmlares supclltedos 

Gastos/reversoes de depreda,;ao e de arncrt!za¢o 

Resultado operadonal (antes de gutos deflnandamel'lto e 
impostos) 

Fornecimentos e servic;os eJafOOS 

Gastos cor1 o pessoal 
justamentos de inventinos (pa-das/fa'e5iies) 

Imparidade de div1das ara:eber(pe-dasftsrersoes) 
Provisoes (aumentos/redLQ'ies) 

Provisoes especiflcas (au'llert:os,'redu;i>es) 
Outras imparidades (perdasfte,asoes) 

umentos/redui;oes dejusto v.lor 

Outros rendimentos e gailos 

Outros oastos epen:!as 

Resultado antes ceclep·eoac;oes, gastosdefinanoamerto e 
impostos 

endes e servkes pre.stados 
SUbsidios,do~oes elegados Aie,:;jo~ 

ana,;io nos iiwu.tMios da prodi4io 

rabalhos para a propria, e!ltidacu: 

Cusro das mercadorias vendidas e das materilS oonsumidas 

-- -- RENDIMENTOS E CASTO& 

IJVIC#JE 1'10HETARI~ (1) 

PERIODOS 
2021 2020 Van an 

37.123,26 22.382,91 ES,~ 

83.058,05 83.451,3 ~u1;., 

0,.00 o.oor.. 
0,00 0.00'.. 

·9.532,70 -3J'l2,8 -9,,l'it 

·5525,65 ·3.'2~ 

·84.074,99 ·90.730,SO 1.:w~ 

0.00 0,00 0,0)';, 

0,00 ·S9,27 100,00'>,, 

0,00 0,00 !),~ 

0,00 0,00 0,00-., 

0,00 0,011 0.0'.)"; 

0,00 0,00 o.ooc.. 
0,.00 795,20 • I OQ.0)',, 

-102.79 -1n,11 4]!,30*, 

20.9-lS,18 1.552,271 ~.l4!,,J3 

·5.0<!i),56 ·5.592,&1 UN 

15.904,62 -4'°'10,34 <>93.~S'i,, 

0,00 0,00 0,0'.l"o 

·101,17 • 16-5,71 l!,')S'!; 

15.803,45 -4.l06,lJ5l 475.7~ 

o,oo 0,00. (1,0)',. 

15.803,45 -4.206,}51475,7)0,, . 

13 de maio de 2022 

900107 - Centro de dia {P:essoas com demencias} 11 Do mes de Abertura ao mes de Regi;lari"Zacoe s 

Perfodo findo em 31 de Dezembro de 2021 

TSR - Contabilidade ESNl 

nemonstracac dos Resultados por Na:tureza.s ~ 

STA. CASA DA MlSERICOROJA ANGRA DO HEROJSMO 



67 

1/1 

- 

NOTAS 

Licenciado a STA. CASA DA MlSERICORDIA ANGRA DO HEROJSMO 

TSR - Sisternas de [nform~ao, Lda. 

(l) · E~ro 

Lluros e rendimentos similNeS ob!icos 

Juras e gastos similares sqxrtados Resultados antes de mipostosl 

Impasto sobre o raid1main do penodo I 
Resultado liqudo do periodol 

Gastos/reversoes de depreda¢o e de amortizdo 
Resultado operadonal(antes de gastos de hnandamento e 

impostns] 

Vendas e services pR!Stados 
Subsidios, do~oes e legados a eq:ilor~ 

Vari~o nos mventarios da pmdu;ao 
Trabalhos para a prdprie entidade 

Custo das mercadorias vendida.s e das rnatenas cor&umidas 

Fomeomentos e servu;os ·eitanos 

Gastos com o pessoel 

Ajustamentos de invemcir os (perdas/reversoes) 

Irnparidade de dividas a raceber(perdas/reve-soes) 
Proviso es (aumentos/redu;iies) 

Provi,;oes espedficas (aumentosµ:ru;oes) 

Outras imparidades (perdas~es) 

Aurnentos/redU1;oes de jus!o valor 
Outros rendimentos e games 
Outros gastos e pen:!as 

Resultado antes de cleprecia~es, gastos de fmanciamento e 
rmpostos 

I 
RfNOlMENTOS E GASTOS 

UVU>ADF HOKETAAJA(t) 

PERiOOOS 
2021 2020 'Varii~ 
2.426.181, 97 2-307566,06 S,14'1o 

342,78 0,00 oon. 
0,00 0,00 O.Oll'\'I, 

o,oo 0,00 Olm!, 

-1.699.215,19 -1.593.233,02 -s, ~ 
-42.n1,02 -48.'127,23 ll,7E'le 

·288.214,04 -262.592,09 ·9.76% 

·2.073,95 2.389,73 -~7&% 

-620,99 ·987,20 37,:0'!I, 

0,00 0,00 O,OO'lb 

o,oo 0,00 o,~ 
0,0!} 0,00 D,OM- 

·1.54.0,00 0,00 0,00'!(. 

31.492,26 30.321,16 l.66"4 

-27.414,22 -33.569,72 1834'!1, 

3%.217,60 401.467,7-1 ·LJl~ 

-20.c6s,n ·2'1,318,6-3 !'3,lS~ 

376.151,88 376.649,:1 ~ll'!o 

0,00 o,co D.00'>: 

0,00 o,co D.®" 

376.151,88 376.649,tl -0.~ 

0,00 o,.co O.Om 

376.151,88 376.649,11 -0.13% 

13 de maio de 2022 

9002011 - Farmacia GUAR I rA 11 Do mes de Abertura ao mes de Reoularizaoiies 

Periodo findo em 31 de Dezembro de 2021 

TSR - Contabilidade ESNL 

Demonstrac;ao dos Re5Ultados por Naturezas 

STA. CASA DA MISERICORDIA ANGRA DO HEROISMO 
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licenciado a STA. C.ASA DA MISERICORDJA ANGRA DO HEROISMO 

TSR -SiS-temas de Inform~ao, Lda. 1/1 

(I)- E11ro 

Resultado lfquido do peaodo 

Resultados antes de impostos 

lmposto sobre o rendimerio do pefoco 

Juros e rendimentos simileres obt:dos 
Juros e gasto$ similares s~os 

Gastos/reversoe:s de de;,reciac;a~ e de ~ 
Resultado operacional (antes degastos. definar.oamento e 

impostos) 

Fornecimentos e servkos eictanos 

Gastos oomo pessoal 

Ajustamertos de inventarios (perdas/rev,:rsoes) 
lrnparidacle de dividas a receber{pe,das/re-,'El'SOES) 

Provisiies (aumentos/redu;iies) 

Provisoes espedfices (aume~reru;;oes} 
01.<tras impartdaoes (perdas,'re\<elsii<S) 
Aumentos/redu,;oes dejJS'l!I valor 

outros rendlmentos ecamos 
Outros gastos e PGdas 

Resultado antes de d epfedac;oes, 9astos de tlnil!ldamer.to e 
impostos 

Vendas e s~os prestados 

Sttisidios,doagies elegadosaeipl~ 

Varia,;ao nos mventanos da promyio 

Trabalhos para a propna enbdade 

Custo das mercador as veodrdas e das matenas CDllStllDdas 

UNIDADr HOHETARIA(l) 

PERIOOOS 
2021 2020 Variancia 

92U6S,8S 803.027,48 14,40'lo 

155,60 0,00 o.~ 
0.00 0,00 0,00'!!, 

o.co 0,00 D,{IO'!i, 

·Wl.S 19,lSI ·S62.-'t95,89 -:4- 
·9.9GO,Sll -11.925,8 1<,,!jft, 

·8SS35,2li -70.950,65 -2056-.r. 

·311,101 0,00 11,00'!<, 

·2S4,23 O,llD o.~ 
0,00 O,llO o.~ 
0,00 0,00 O.OO'li, 

0,00 0,00 D~ 

o.no 0,00 ·~ 
9.1(\6,42 &.990,76 l,~ 

-8.715,451 ·8.573,91 -!.~ 

le4.396,41 163.071,99 U.tlnt 

-3.'li8,411 ·3.49S,02 11,J"r!E, 

18.0.928,00 159.575,9 13,31*, 

o,oo 0,00 D,OO'JE, 

0,001 0,00 11,00:,,, 

Ui0.928,00 159.575,97 H.lv.lt 

0,00 0,00 o.~ 

l U!O.'t28,0~I U,ll'!r,, 

13 de maio de 2022 

NOTAS RENOIMENTOS E GASTOS 

9002012-Farmacia S.MATEUS 11 Do mes deAbertur11ao mesdeReoularizacoes 

Periodo findo em 31 de Oezembro de 2021 

Oemonstrai;ao dos Resultados por Naturezas 

STA. CASA DA MISERICORDIA ANGRA DO HEROISMO TSR - Contabilidade ESNL 
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Lice'lciado a STA. CASA DA M1SERICORDIA ANGRA DO HEROISl'IO 

1/1 TSR-Sisternas de lnforma~ao, Lda. 

(1) · frro 

Resultados antes de irnpO!,'IDS:i 
Impesto sobre o rendimaio do perioclo 

Resultado liquido do penodo 

uros e rendimentos smuleres obtidos 
Juros e gastos smuleres Sl4)0ftldos 

Gastos/reversoes de depreci~ao e de amor1izaf;a'o 
Resultado operadonal (antes de gastos de finandamerto e 

irnpostos) 

Fomecimentos e services eltemos 

Gastos con1 o pessoal 

justamentos de inventarios (perdas/reversoes) 

lmparidade de dividas a receber (perdas/reversoes) 

Provis6es (aume'ltos/redupes) 

Provisoes espeefices (aumentoskedu;oes) 
Outras lmparidades (perdasfre,,'ff'Siies) 

urnentos/redll\;oes dejusto valor 
Outros rendlmentos e gari,os 

Outros oastos e perdas 

Resultado antes dedepreda~oes, oastos definanclanl<f1ti)e 
impostoo 

[ RENOIMENTOS E GASTOS T NOTAS 

Vendase servi91s prestados I 
subsid,os,doai;oes elegados a e,cplorai;ao I 

ari~o nos invent.irios da produ;ao 

Trabalhos pa.-a a pr6pria entid.tde I 
Custo des rsercadouas vendidas e das materias corisu111idas 

UYIOADE HONETARJA(J} 

PE ooos 
2021 2020 Vananoa 

32.715,03 3"1.189,22 -4.31'14, 

45.on,52 48.139,66 .f,,3''11, 

0,00 0,00 0.00% 

0,00 0,90, 0.00* 

-5.606,46 I <!&.~ -10.439,12 

-80.670,11 ·69.912,51 -15,~ 

-39.267,40 -39.009,56 -0,660Ji. 

o,oo 0,00 O.OO';i, 

-1.484,35 -3.953,89 &2:.45'~ 

MO 0,00 0,00% 

0,00 0,00 0,00% 

0)1:) 0,00 0,00'll. 

0,00 0,00 0,00% 

285.261,72 J.3.3.207,05 114,:S~ 

-15.867,87 ·28.129,28 43.S9% 

220.158,18 6'1.091,57 243,5;1'11, 

-43. 978,401 -'17.065,06 ~5'~ 

176.179,781 17.026,51 9JA,7~'ll, 

35.000,00 14.556,4 138,811'.1, 

-24.&34,92 -23314,73 -5,M.% 

18f>.544,8fi 8368,10 2.:29,21 

0,00 MO 0,!IO'i'o 

18&.544,86 8.368,20 2.12'3,21 

13 de maio de 2022 

900203 - Santa Ca,sa-Sede 11 Do mes de Abertura ao mes de Regularizacoe s 

Periodo findo em 31 de Dezembro de 2021 

TSR - Contabilidade ESNL 

Oemoostra~ao dos Resultados por Naturezas 

STA. CASA DA MISERICORDJA ANGRA DO HEROJSMO 
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1/1 

Lice-nciado a STA. CASADA MISERICORDIA ANGRAOO HEROISMO 

TSR - Sistemas de Inform~ao, Lda. 

WilDADE ~0.YcTARIA{Jj 

PERiODOS ~J 2021 2020 
163.691,81 159.204, 2.82% 

62,32 0,00 0,(J()'l,, 

0,00 0,00 D,00,. 

o,oo 0,00 0,00'!,, 

-30.021,96 -32.684,3 !.19.\, 

-32.430,22 -31.129, -4.1~ 

-112-275,63 -119.825,5 6,30'!-, 

0,00 0,00 O.O(P.,, 

-146,80 0,00 O,OO'!i, 

0,00 o.ee .. ~ 
0,00 0,00 0,00'!,, 

0,00 o,co .. ~. 
0,00 0,00 O,OM. 

o.oe 23,l'f .tOl),OO'b 

-377,38 -456,50 :7.~ 

-ll.'197,86 -24.868,8 S3,77'!!, 

-15.74'1,63 ·14.836,08 -6,l~ 

-27.242,<19 -39.70<!,9 ll.lS'lo 

o,oo 0,00 ,,'XP., 

-151,76 -248,62 38.96~ 

-27.39'1,25 -39.953,59 31.4:ffi> 

0,00 0,00 O,Otl'b 

-27.39'1,25 -39.953,59 ll.41~ 

13 de maio de 2022 

(1) - f:uro 

Resultado lfquido do peoodo 

Resu.tados antes de imposta;, 

Impasto sabre o rendimento do periodo 

uros e rendimentos similares obbdos 

Juros e gastos siMilares ~ 

Gastas/reversoes de deprecia90 e de amortiza;ao 
Result ado operacional(antes de,;astos deiinalll'.iamt!ml e: 

inpastos), 

endas e servic;os prestados 
Subsidios, doac;oes e leg ados a ~ora;ao 
ari~ao nos mventanos da pm<b;.ao 

Trab<1lhos para a prdpria entidade 

Custo des mes-cadonas vendidas e das materias CDl1Sllltlldas 
Famecimentos e servkos elUll10S 

Gastas com o pessoal 

justamentos de inventatios (perdas/reversoes) 
Imparidade de divides a receber(perdasjreversoes) 

Provisoes (aumentos/redll;i>es) 
Provisoes espeoficas (aumentos/red!J;Des} 
Outras imp2ridada. (perdas/reYeSoes) 

umentas/red~oes dejusto valor 

Outros rendimentos e gamos 
Outros gaistos e perdes 

Resu:tado antes dedepreda~oes,gastos definandarnerto e 
impostos 

--- __ I 
NOTAS RfNDIMENTOS E G.6.STOS 

90G204- Lar Residencial da Se 11 Do mes d!Aberturaao mes de Regulari7ac51!s 

Periado findo em 31 de Oezembro de 2021 

Oemonstrac;ao dos Resultados por Naturezas 

TSR - Contabitidade ESNL STA. CASA DA MISERICOROIA ANGRA 00 HEROISMO 
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Licenciado a STA. CASA DA M1SERICORDIA ANGRA DO HERO IS MO 

13 de maio de 2022 1/1 TSR - Sistemas de Informa~ao, Lda. 

(1) • Euro 

PERIOD OS I - 1-- 
RENO!MENTOS E GASTOS NOTAS 2021 2020 Variantia - Vendas e servic;os prestados 0,00 0,00 o.~ 

Sllbsidios, doac;oes e legados il ~orai;d() 0,00 0,00 o.~ 
Variac;ao nos inventJrios de prodl.l;ao 0,00 0,00 O,JO'!b 

Trabalhos para a pnipria en~cade 0,00 0,00 D,JO% 

Custo das mercadorias vendidas e des materias consmtidas ·30,871 ·35,CN ll.- 

Fomecimentos e services e:ictcnos ·19J&8,35 ·17.367,72 -:l,82% 

Gastos com o pessoal -4.962,87 -4.493,Gl .!_,,+v.,, 

Ajustamentos oe inventJrios (percasjrevers6es) 0,00 0,C-0 o,o:,;;. 

lmparidade de dividas a receber(perdasfreva-soes) 0,00 ·Slt',37 lCI0,00'!-:, 

Provis6es (aumentos/redll;iies) 0,00 o,.co Q,OJ"i, 

Provisoes espedficas (aumentos{redu;o.s) 0,00 o,co 0,00". 

Outras lmpar!dades (perdas/~) 0,00 0,00 o.~ 
Aumentos/red~oes de Justo valor 0,00 0,00 o.~ 
Outros rendimentos egamos 116.430,58 105.095,61 10,19';, 

Outros gastos e perdas -11,80 -46,~~ 74,~l'l, 

Resultado antes dedepreciac;6es, gastos definand:lll".ento e 91.656,69 82.€42,38 10,910., 
impostos 

Gastos/reversoes de deprecia,;ao e de amortizai;io ·50.847,41 ·53.134,45 4.Jll'k 

Resultado operacional(antes de gastos. defmanoame;rt.o e 
'!D.809,28 2'?.507,'B JS._>;y.><, 

impastos) 

~,ro, e rendimentcs ,;.,;1- -~ 0,00 0,0) O.OJ'ic 

Juros e gastos sirnileres supoitldos 0,00 0.0) (1,00'lo 

Resultados antes de il'll)ostos 40.809,28 295)7,93 ::1 rmposto sobre O rendimerto do pmo.do 0,00 0,03 
Resultado lfquido do periodo 40.809,28 29507,93 ~))'-., 

- ,_ 

Periodo findo em 31 de Dezembro de 2021 

900205 • Armazem e tl..partamentos de S. Carros II Do mes de Abertura ao mes de Regularizacoes 

Demonstra~ao dos Re.sultados por Naturezas 

TSR - Contabilidade ESNL STA. CASA DA MISER.ICOROIA ANG RA 00 HEROISMO 
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Licenciadoa STA. CASADAMJSERICOROIA ANGR:A DO HEROISMO 

13 de maio de 2022 1/1 TSR - Sistemas de Inform~ao, Lda. 

(1) - frrr, 

PERiODOS 
RENOJMENTOS E GASTOS NOTAS 2021 2020 Vanancicl 

Vendas e services orestados 106.050,81 83.080,03 u.~ 
Subsfdios, do~oes elegados a e,plorarjio 31,16 0,00 O.OO'li> 

Vari~o nos inventarios da produrjo 0,00 0,00 ·-~ I 
Trawlhos para a pr6pria entidade 0,00 0,00 I.~ 

Custa des mercadorias vendidas e das nmerias o:,116\Hridas -8.120,80 -'f.075,lf -H.271:1!, 

Fornecimentos e servxcs ad.mos -32.198,74 -32.247,79 C.t9!i. 

Gastos com o pessoal -49.2>0,23 -43.)86,83, -L4,~ 

Ajustamentos deinventarios (perdas/~oes} 0,00 0,00 1,00'!!, 

Imparidade de dfvides II receber(pe;rdas,'re-<moes} m,12 3-qs,n 1124,79.!> 
Provisoes (aumentos/redlQies) 0,00 0,00 6,()M!, 

Provisfies especificas {aumen!Ds,t~es) 0,00 0,00 11,QO!oi, 

Outras impandades (perdas/yaames) 0,00 0,00 0,00,.. 

Aumentos/redur;oes dejusto valor 0,00 0,00 e.,:io,. 

Outros rendimentos e gamos o,oo 283,58 -~,XI'!;. 

Outros gastos e oedes ·134,18 -382,2'4 ""~ 
Resultado antes de dep,~oes, gastos definanoamerto e 17.155,14 3.917,26 »7.~ impastos 

Gastos/reversoes de depreda;ao e deamoriizac;ao ·5.891,79 -6.021,58 1.1£11,, 

Resultado operadonal(a,tes de gastos de firiandamerio e 11.263,35 ·2.104,32 (,35,~ impastos) 
Juras erendimentcs simil.res ott.idos 0,00 0,00 ~rXl'b 

Juros e gastos similares ~r.ad:is 0,00 C,001 ~ 
Resultados antes de irnposms U.2&3,35 -2.104,32! GJ5 lSI!, 

Jmposto sobreo rend1mam do perodo 0,00 0,.001 J.~ 

Resultado liquirlo do periodo 11.263,35 ·2.104,321 Sl5 IH, . - 

900206- Cento Fisioterapia 11 Do mes de Abertura ao mes de Reqularizacoes 

Oemonstracao dos Resultados por Naturezas 

TSR- Contabiljdade ESNL STA. CASA DA MJSERICORDIA ANGRA DO 1-f_EROISMO 

UNlOAU H(>.'.'~AAIA(J) 
Periodo rindo em 31 de Dezembro de 2021 
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1/1 
Licenciado a STA. CASA DA MISERICORD!ll. ANGRA DO HEROISMO 

TSR - S,s-temas de [nforma~ao, t.da, 

NOTAS 

(1) • Eure 

Resultados antes de in:postos 

Imposto sobre o rendimato do per;odo 

Resultado liqudo do peoodo 

Juros e rendimentos similares otiidos 

Juros e gastos similares S!.l)Oltados 

Gastos/reversiies de depreoac;ao e de ilfl10llizat;aO 
Resultado ooereocnel {antes de gastos de finandameito e 

impastos) 

veodes e servicos prestados 

Subsidios, doecdes e leqados a e,q:ilora¢o 

Vari~o nos mventarios da produi;.io 
Trabalhos para apropria entidade 

Custo das mercadories vendidas e das materias consOO'idas 
Fomecimentos e services a.mos 

Gastos com o pessoal 
Ajustamentos de invent.irios (perdas/revesoeS) 

Imparidade de dividas a receber(perdasjra'elS3cS) 

Provlsoes (aumentos/redu;oes) 

Provisoes especificas (aumenoos/raiJ;oes) 

Outras imparidades (perdas,te-.'ttSOes) 

Aumentos/red~3es dejusto ¥alor 
Outros rendimentos e ganhos 
Outros gastos e ~as 

Resultado antes de deprecia~es,gastos deFmancamerto e 
impostos 

RENDIMENTOS f GASTOS 

umo~ HOVETA.RJA (Ji 

PERiooos 
2021 2020 Varia'lcia 

0,00 0,00 o.~ 
583.366,26 672.430,30 ·l.l,b"'*> 

0,00 0,00 0.00% 

0,00 0,00 O.ro'Ji. 

0,00 ·73.,5'+ LOO.OJ% 

·141.841,lJ -126.540,3-2 -U.09°'-.; 

·274.024,SE -321J9'l,76 14,,8,<i, 

o,oo 0,00 'l.~ 

0,011 0,00 ,.~ 
11.735,59 0,00 o~ 

0,00 0,00 o.oo,;,, 
0,00 o,co o.m. 
0,00 o,co 0.lll'f. 

19.068,00 23.377,47 -2J,141J. 

-152. 987,76 -122.022,65 -!i,35'1, 

45.316,12 125.871,50 -'4 OD'k, 

-20.413,69 ·18360,87 -:J..tS.1!!, 

"·"'·"! 107.510,$3 .76.64~ 

0,00 0,00 D.OO'l, 

·6.4&4,251 -7.810,62 :7.2-41!1, 

18.438,18 99.70:l,Ot --a:.,S1'!:o 

0,00 0,00 0.00'!-> 

18.438,18 99.700,01 ~.jl~ 

13 de maio de 2022 

9003 - Esco la Profiss:ional 11 Do mes deAberturc aomes de Regularizacoes 

Periodo findo em 31 de Oei:embro de 2021 

TSR - Contabilidade ESNL 

Demenstmcao dos Resultados por Naturezas 

STA. CASA DA MISERICORDIA ANGRA DO HEROISMO 
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8.138.125 

7.254.762 

889.435 
4.621.584 
1.006.159 

19 
14 
21 

6.580 
602.415 
128.589 

18 
20 
13 

883..363 

881361 
18 
19 

37.190.043 

35.966.459 
1.223.583 

9 

1.647.612 
2.057.334 

(1.513.098) 
33.774.612 

17 

45.328.1611 

305.691 

275.255 
18.126 
4.081 

5.23lU32 
7.846 

67Ui45 
6.520.776 

II 

12 
13 
14 
15 
16 
4 

38.807.392 

21!.105.962 

10.231.615 
2.460 

467.355 

6 
7 
8 
9 

10 

O anexo faz parte integrante do balance do exerdcio findo em 31 de dezembro de 

2021. 

43.857378 45.328.168 

8.570.495 

7.763.915 

1.931.872 
4.155Jl74 
1.065.848 

9.332 
511206 
89.783 

806..580 

6.580 
800.000 

35.286.882 

35.195.013 
91.870 

1.647.612 
2.057.334 

(1.460.376) 
32.950.443 

0.1157.378 

4.41!5.971 
93.774 

545.(,()4 
5.785.620 

332.607 
316.257 

11.406 

38.071.757 

27.384.762 

467.706 

10.219.289 

31 de dezaruh ro 
2021 2020 Nota 

Total dos fundos pntrimouinis e do passive 

Total do passive 

Passive corrente 
Provisoes 
Fomcccdorcs 
Estado e outros cntcs pnblicos 
Fuodadon::;/booem&itosipatrocinadores/doadores/associados/membros 
Financiamento obtidos 
Diferimentos 
Outros passivos com:ntes 

Passlvo nllo corrente 
Provisoes 
Financiamentos obiidos 

Passivo 

Total do fuudo de capital 

Resultado liquido do perfodo 

Fundos Pulrimoniuis 
Fundos 
Reservas 
Resultados transitados 
Ajustamentos/Outras variacocs nos fundos patrimomais 

Fundos Patrimoniais e Passive 
Total do ativo 

Ativo corrente 

Inventarios 

Creditos a rcccber 
Estado e outros euies publicos 
Fundadores/benemeritos/patrocin.idores!doadores!associados!mern bros 
Outros ativos correntes 
Diferimentos 
Caixa e depositos bancarios 

Ativo nan corrente 
Ativos fixos tangiveis 
Ativos intangivcis 
Bens do patrirnonio historico e cultural 
Propriedades de investimento 
Investimentos financeiros 

Ativo 

Rnl:rn~,0 

1.4 nemonstracoes Financeiras 
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O anexo faz parte integrante da dernonstracao dos resultados por naturezas do 

exerdcio findo em 31 de dezembro de 2021. 

91.870 1.223.583 

29 
29 

6.'7 

30 
10 
27 
28 

5.199.729 4.R63.75R 
4.021.374 3.644.433 

(3.019.986) (2.827.731) 
(854.350) (829.730) 

(4.545.288) (4.549.592) 
8.013 (32.626) 

(2.385) 2.390 
11.736 

472.000 108.000 
2.767 

541.405 379.359 
(236.474) (251.5 IOJ 

1.598.542 506.750 

(373.769) (390.050) 

1.224.772 116.700 

35.000 14.656 
(36.189) (39.486) 

1.223.583 9J.870 

22 
23 
24 
25 
26 
12 
II 

2021 Norn 

Exercicio 

Rcsultado liquido do periodo 

Lmposto sabre o rcndimento do periodo 

Resultados antes de lmpostos 

Juras e rendimentos sirrulares obtidos 
Juras e gastos similares suportados 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 

(Gastosj/reversdes de amortizacao 
(Gastosj/reversoes de depreciacao de ativos fixos tangiveis/lntangiveis 

Resultados antes de dc.,-prcxia~es, gnstos de financiamento e impostos 

V codas e scrv icos prestados 
Subsidies, doacoes e Iegados a exploracao 
Custo das mercadorias vendidas e <las materias consumidas 
Fornecimentos e services extemos 
Gastos com o pessoal 
lmparidade de dlvidas a reccbcr (pcrdas/rcvcrsoes) 
Ajustamentos de invcnrarios (perdas'reversoes) - 
Provisoes especificas (aumentos'reducocs) 
Ganhos/perdas imputados de subsidiaries, associadas e empreendimenlos conjuntos 
Aumeneos/reducecs de justo valor 
Outros rcndimcntos 
Outros gastos 

DR com MIW 
Rendlmentos e Gasros 

1.5 Demonstraciio dos Resultados por Naturezas 
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32.939 (84.691) 

1.159.053 249.769 
4 { 1.187.715} p.437.484) 
4 (28.(,62) (1.187.715) 

31.12.2021 31.12.2020 

(48.913) 
(35.777) 

(184.491!) 
(32.563) 

250000 19 

(217.701) (103.315) 
(350.000) 

41.294 165.600 

373.716 78.855 
35.000 167 

232.310 {W8.693) 

Exercicio findo em 
3 J de dCLCIUl,ro 

Nota 2021 2020 

5.617.740 5209.678 
(105.769) (110.959) 

(9.552) 
(4.005.805) (3.624.188) 
(3.166.036) (4.676.366) 

(1.659.870) (3211.387) 

(1.353.059) (510.641) 
3.899.256 4.255.820 

7477.07 9362 

893.804 543.153 

Descrifio 

Varla~llo de caixa e seus equivalentes 
Caixa e seas equivalentes no inicio do periodo 
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 

Fluxes de CYiU du ulividadcs de finnnci:uncnlo 

Recebimentos provenienres de: 
Financiamentos obtidos 
Rcalizacocs de capital e de oulros instrumentos de capital proprio 
Outras operucoes de Iinanciameuto 

Pagamenros respeitantes a: 
Financiameotos obtidos 
Juros e gastos e similares 

Rcducocs de capital e de outros instrumentos de capital preprio 
Outras operucoes de Iinanciamento 

Fluxos de caixa <his atividades de fmanc:iumcnto 

Fluxes de caixn das alividades de investuuentu 

Pagamentos respeitantes a: 
Ativos fixes tanglveis 

Invcstimcntos Financciros 
Outros ativos 

Recebimentos provenientes de: 
Ativos fixos tangiveis 
Outros ativos 
Subsldios ao invcstimcnto 

Juros e rendimentos sirnilares 
Dividendos 

Fluxos de calxa das ativldades de invcstimcnto 

Fluxos de ('Rix11 dns atividudes upcraclunuis 

Pagamcnto/ reccbimento do imposto sobre o rendimento 
Outros recebimeutos/ pagameatos 
Recebi rnentos de subsidies de explora~ao 
Recebimentos de Donativos 

Caixa gerada pelas operacees 

Rcccbimcntos de clicntcs c utcntcs 
Pagamentos de subsidies 
Pagamentos de bolsas 
Pagameotos a fornecedores 
Pagamentos ao pessoal 

Fluxos de caixn das atividades opcracinnais - ruetndn direto 

1. 7 Demonstra~ao de Fluxos de Caixa 
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O anexo faz parte integrante da dernonstracso dos fluxos de caixa do exercicio 

findo em 31 de dezembro de 2021. 

(l.187.715) 

537.580 
l!.024 

(1.733.319) 

(28.662) 

656.313 
15.332 

(700.307) Dcscobcrtos bancarios 
Depositos a pruzo 
Depositos a ordem 
Caixa 
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A principal atividade da SCMAH, como tnstituicao Particular de Solidariedade 

Social, e (a) o Apoio as Pessoas ldosas e a lnfancia, exercendo esta atividade atraves da 

crlacao e manutencao de la res, centres de dia, creches e jardins de infancia e service de 

apoio dorniciliario e (b) na forrnacao profissional, atraves da escola profissional e do 

departamento de formacao, tendo ainda coma atividades secundarias as farmacias e 

centro de fisioterapia cujos rendimentos obtidos revertem a favor da obra social. 

A lnstituicao tern a sua sede na cidade de Angra do Heroismo, na Regiao 

Aut6noma dos Acores, e exerce a sua acao neste mesmo concelho. 

A lnstituicao e dotada de personalidade juridico-can6nica e civil pr6pria, 

resultante de registo definitive dos estatutos da mesma na Direcao Geral da Seguranc;a 

Social em 22 de setembro de 1988, posteriormente a concessao da aprovacao can6nica 

pelo Bispo de Angra, em 18 de julho de 1987. A lnstituicao rege-se por estatutos 

livremente elaborados, respeitando as disposicoes do Estatuto das lnstituicfies 

Particulares de Solidariedade Social, anexo ao Decreto - Lei n2 119/83, de 25 de 

Fevereiro, posteriormente alterado pelo Decreto - Lei nQ 172-A/2014 de 14 de 

Novembre, que contern a regularnentacao global das instituicoes particulares sem fins 

lucrativos que se proponham a resolucao de carencias sociais. 

nos seus estatutos. 

no ano de mil quatrocentos e noventa e oito, e uma associacao de flels, constitufda na 

ordem juridico-can6nica, com o objetivo de praticar a solidariedade social, concretizada 

nas obras de Miseric6rdia, e realizar atos de culto cat61ico, de harmonia com o disposto 

Santa Casa da Miseric6rdia de Angra do Heroismo (SCMAH), NIPC 512007357, fundada 

Anexo as Demonstra~oes Financeiras 
~ 

SL ti~ 
A lrmandade da Miseric6rdia de Angra do Heroisrno, tambern designada por -5!L 

1 lntrodu~ao 
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Os valores apresentados nas presentes notas sao, salvo Indicacao em contrarlo 

expressos, em euros (EUR). 

gastos do periodo de reporte. 

Apesar de estas estimativas serem baseadas na melhor experiencia da Direcao e 

nas suas melhores expectativas em relacao aos eventos e acoes correntes e futuras, os 

resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As areas que envolvem um 

maior grau de julgamento ou complexidade, ou areas em que pressupostos e 

estimativas sejam significativos para as dernonstracoes financeiras sao apresentadas na 

nota 5. 

significativo no valor contabilistico dos ativos e passives, assim como nos rendimentos e 

determinacao das polfticas contabilfsticas a adotar pela lnstituicao, com impacto 

requer o uso de estimativas, pressupostos e julgamentos crfticos no processo da 

estabelecido na Portaria nQ 220/2015, bem como o C6digo de Contas aprovado pela 

Portaria n2 218/2015 de 23 de julho. 

A preparacao das dernonstracoes financeiras em conformidade com a NCRF-ESNL 

presente exercicio a preparacao das Dernonstracoes Financeiras teve em conslderacao o 

Estas dernonstracoes financeiras foram preparadas pela lnstituicao de acordo a 

Norma Contabilfstica e de Relato Financeiro para Entidades do Setor Nao Lucrativo 

(NCRF-ESNL) - aprovada pelo Decreto-Lei n2 158/2009, de 13 de julho, e alterada pelo 

Decreto-Lei n2 98/2015, de 2 de junho e Aviso n2 8259/2015, de 29 de julho. Assim, no 

As dernonstracoes financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade 

das operacces, a partir dos livros e reglstos contabilfsticos da lnstituicao, e tomando por base o 

custo hist6rico. 

2.1 Base de Prepara~ao 

2. Referencial contabilistico de preparacao das demonstracces financeiras 
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i) Moeda funcional e de opresentacao 

Os itens incluidos nas demonstracoes financeiras da lnstituicao estao mensurados 

na moeda do ambiente econ6mico em que a tnstituicao opera (moeda funcional). 

As dcmonstracoes financeiras e notas deste anexo sao apresentadas em euros, 

salvo indicacao expHcita em contrario, sendo esta a moeda funcional e de relato. 

ii) Sa/dos e tronsocoes 

As transacoes em moedas diferentes do euro sao convertidas na moeda funcional 

utilizando as taxas de carnbio a data das transacoes. Os ganhos ou perdas cambiais 

resultantes do pagamento/ recebimento das transacoes bem como da conversao 

pela taxa de carnbio a data do balance. dos ativos e dos passivos monetarios 

denominados em moeda estrangeira, sao reconhecidos na demonstracao dos 

resultados, na rubrica de Gastos de financiamento, se relacionadas com 

3.1 conversso cambial 

financeiras, preparadas no pressuposto da continuidade das operacoes, sao as que 

abaixo se descrevem. Estas politicas foram consistentemente aplicadas aos exerdcios 

apresentados, salvo indicacao corrtraria. 

As principais politicas contabiHsticas aplicadas na elaboracao das dernonstracoes 

3 Principais politicas contabilisticas 

cornparaveis com as do exerdcio anterior. 

2.3 Comparabilidade das dernonstracoes financeiras 

Os elementos constantes nas presentes demonstracoes financeiras sao 

qualquer disposicao prevista na NCRF-ESNL. 

Nao existiram, no decorrer do exerdcio a que respeitam estas dernonstracoes 

financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogacao de 

2.2 Derrogacao das dlsposlcoes do ESNL 
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16,66% 

2%-16,66% Ediflcacoes e outras construcoes 

Equipamento basico 

Os terrenos nao sao depreciados. As depreciacoes nos restantes ativos sao 

calculadas utilizando o rnetodo das quotas constantes numa base anual. As vidas uteis 

estimadas para os ativos fixos tanglveis mais significativos sao conforme segue: 

Os custos subsequentes incorridos com renovacoes e grandes reparacoes, que 

facam aumentar a vida utll, ou a capacidade produtiva dos ativos, sao reconhecidos no 

custo do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, apenas 

quando for provavel que os beneflcios econ6micos futures que lhe estao associados 

fluam para a lnstituicao e quando o custo possa ser mensurado com fiabilidade, a 

quantia escriturada da parte substitufda e desconhecida do Balanc;o. 

Os encargos com reparacoes e manutencao de natureza corrente sao 

reconhecidos como um gasto do perfodo em que sao incorridos. 

patrimoniais. 

3.2 Ativos fixos tangiveis 

Os ativos fixos tangiveis encontram-se valorizados ao custo deduzido das 

depreciacoes acumuladas e eventuais perdas por imparidade. 

O custo de aquisicao inclui o prec;o de compra do ativo, as despesas diretamente 

imputaveis a sua aquisicao e os encargos suportados com a preparacao do ativo para 

que se encontre na sua condicao de utillzacao. 

Os bens doados a tnstltulcao sao sujeitos a uma avaliacao, realizada por um 

avaliador independente, sendo assim registados ao seu justo valor. No caso de estas 

doacoes de patrim6nio estarem associadas a acordos de utllizacao dos services os bens 

sao registados por contrapartida de rendimentos a reconhecer (ver nota 3.15). As 

doacoes sem qualquer contrapartida sao registadas por contrapartida de fundos 

ernprestirnos ou em Outros ganhos ou perdas operacionais, para todos os outros 

saldos/transacoes. 
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julho), as Propriedades de lnvestimentos sao reconhecidas como Ativos Fixos Tangiveis. 

3.4 Propriedades de investimento 

Conforme dlspoe o ponto 7.5 da NCRF-ESNL (Aviso nQ 8259/2015, de 29 de 

3.3 Bens patrim6nio hist6rico e cultural 

Grande parte destes bens tern coma caracterfstica o facto de nao poderem ser 

substitufdos, e de nao se destinarem a ser realizados, consumidos ou vendidos no 

decurso da normal atividade da instituicao, nao sendo assim objeto de depreciacso. 

Os ganhos ou perdas na alienacao dos ativos sao determinados pela diferenc;a 

entre o valor de realizacao e o valor contabilfstico do ativo, sendo reconhecidos na 

dernonstracao dos resultados. 

Alteracoes as vidas uteis sao tratadas como uma alteracao de estimativa 

contabiHstica e sao aplicadas prospectivamente. 

Sempre que existam indicios de perda de valor dos ativos fixos tangiveis sao 

efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperavel do ativo, e 

quando necessario registar uma perda por imparidade. O valor recuperavel e 
determinado como o mais elevado entre o preco de venda liquido e o valor de uso do 

atlvo, sendo este ultimo calculado com base no valor atual dos fluxes de caixa futures 

estimados, decorrentes do uso continuado e da alienacao do ativo no fim da sua vida 

util. 

ativos. 

As vidas uteis dos ativos sao revistas em cada data de relato financeiro, para que 

as depreciacoes praticadas estejam em conformidade com os padroes de consume dos 

2%- 25% 

16,66% - 33,33% 

20,00% 

Equipamento administrativo 

Equipamento de transporte 

Outros ativos fixes tangfveis 
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3.5.1 Valoriza~o da participacao financeira no capital da CEMAH e efeitos nas 

suas demonstracees flnancelras 

A SCMAH e detentara de 100% do Capital Social da CEMAH. 

De acordo com o MEP o Resultado Uquido da SCMAH e ajustado pelo valor 

correspandente a 100% do resultada apurada na sua subsidiaria (CEMAH). 

representando entre 20% a 50% dos direitos de voto. 

Por influencia significativa entende-se o poder de participar nas decis5es relativas 

as polfticas financeiras e operacionais da assaciada, sem que tal resulte em cantrola 

conjunta par parte da lnstltulcao. 

Assaciadas sao todas as entidades sabre as quais a tnstltuicao exerce influencia 

significativa, mas nao possui contralo, geralmente associada a investimentas 

Se pasteriormente estas relatarem lucros, a Instltulcao retama o recanhecimenta 

da sua quata-parte nesses lucros somente ap6s a sua parte nos lucros igualar a parte 

das perdas nae reconhecidas. 

Subsidiarlas sao todas as entidades sabre as qua is a lnstituicao tern o contralo. Por 

controlo entende-se o pader de gerir as pollticas financeiras e operacionais de uma 

entidade ou de uma atividade econornlca a fim de obter beneficios da mesma. 

iguala ou ultrapassa o seu investimento na entidade, o investimento e relatado por valor 

nulo, exceto se tiver incorrido em responsabilidades ou efetuado pagamentos em nome 

da subsldlaria e da associada, 

Os investimentos em subsidiaries e associadas sao contabilizados pelo MEP. 

De acordo com a MEP, as partlclpacoes sao registadas pelo seu custa de aquislcao, 

ajustado pelo valor correspondente a partlcipacac da lnstltutcao nas variacoes dos 

capitais pr6prios (incluindo o resultado liquido) das subsidiarias e associadas, por 

cantrapartida de rendimentos ou gastos do exercicia, e pelos dividendos recebidas. 

Quando a participacao da tnstltulcao nas perdas da subsidiaria e da assaciada 

3.5 lnvestimentos financeiros 
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3.7 tnventarlos 

Os inventarios referem-se essencialmente a mercadorias para venda, e sao 

reconhecidos inicialmente ao custo de aquisicao, o qual inclui todas as despesas 

suportadas com a compra. 

3.6 lmparidade de ativos 

Os ativos com vida util finita sao testados para imparidade sempre que eventos ou 

alteracoes nas condicoes envolventes indiquem que o valor pelo qual se encontram 

registados nas demonstracoes financeiras nao e recuperavel. 

Sempre que o valor recuperavel determinado e inferior ao valor contabilfstico dos 

ativos, a lnstituicao avalia se a srtuacao de perda assume um caracter permanente e 

definitive, e se assim for regista a respetiva perda por imparidade. Nos casos em que a 

perda nao e considerada permanente e definitiva e feita a divulgacao das razfies que 

fundamentam essa conclusao. 

O valor recuperavel e o maior entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de 

venda e o seu valor de uso. Para a determinacao da existencia de imparidade, os ativos 

sao alocados ao nfvel mais baixo para o qual existem fluxos de caixa separados 

ldentificaveis {unidades geradoras de caixa). 

Os Ativos nao financeiros, que nao o goodwill, para os quais tenham sido 

reconhecidas perdas por imparidade sao avaliados, a cada data de relate, sobre a 

possivel reversao das perdas por imparidade. 

Quando ha lugar ao registo ou reversao de imparidade, a arnortizacao e 

depreciacao dos ativos sao recalculadas prospectivamente de acordo com o valor 

recuperavel. 

Este ajustamento traduz-se num impacto significativo no resultado liquido 

apresentado, aumentado o resultado real da instituicao (antes MEP) de 751.583€ para 

1.223.583€. ~ 
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custo. 

3.10 Fornecedores e Outros passivos correntes 

As rubricas de Fornecedores e Outros passivos correntes (que integra outras 

contas a pagar) constituem obrlgacoes a pagar pela aqulsicao de bens ou services sendo 

reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao 

O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, deposltos bancarios e outros 

investimentos de curto prazo de liquidez elevada e com maturidades iniciais ate 3 

meses. Os descobertos bancarios sao apresentados no Balanc;o, no passivo corrente, na 

rubrica Financiamentos obtidos, e sao considerados na elaboracao da dernonstracao dos 

fluxos de caixa, como caixa e equivalentes de caixa. 

3.9 caixa e equivalentes de caixa 

As perdas por imparidade dos clientes e outras contas a receber sao registadas, 

sempre que exista evidencia objetiva de que os mesmos nao sao recuperaveis conforme 

os termos iniciais da transacao. As perdas por imparidade identificadas sao registadas na 

demonstracao dos resultados, em lmparidade de dfvidas a receber, sendo 

subsequentemente revertidas por resultados, caso os indicadores de imparidade 

diminuam ou deixem de se verificar. 

A rubrica de Creditos a receber engloba os Clientes, Utentes e Outras contas a 

receber constituem direitos a receber pela venda de bens ou services no decurso 

normal da atividade da lnstituicao. Sao reconhecidos inicialmente ao justo valor, sendo 

subsequentemente mensuradas ao custo, deduzido de ajustamentos por imparidade 

(quando aplicavel]. 

3.8 creditos a receber e Outros ativos correntes 

Os inventarios sao valorizados ao seu custo de aquisicao, sendo adotado o custo 

medic ponderado como rnetodo para valorizacao dos consumos/saidas, sendo ajustados 

por perdas por imparidade quando a data de relate financeiro se verifique que e 

esperada uma perda com a venda dos lnventarlos. 
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O redito corresponde ao justo valor da retributcao recebida ou a receber relative 

a venda de bens e/ou services no decurso da normal atividade da lnstituicao. Os reditos 

sao apresentados liquidos de quaisquer montantes relatives a devolucoes de vendas, 

descontos comerciais, descontos de quantidade ou outros, reais ou estimados. 

3.13 Redito 

Os gastos e rendimentos sao registados no periodo a que se referem, 

independentemente do seu pagamento ou recebirnento, de acordo com o prindpio 

contabilistico da especlalizacao dos exerdcios. As diferenc;:as entre os montantes 

recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos sao reconhecidas coma 

ativos ou passives, se qualificarern como tal. 

3.12 Gastos e rendimentos 

Sempre que um dos criterios nao seja cumprido ou a existencia da obrigacao 

esteja condicionada a ocorrencia (ou nao ocorrencia) de determinado evento futuro, a 

lnstitulcao divulga tal facto como um passivo contingente, salvo se a avaliacao da 

exigibilidade da salda de recursos para pagamento do mesmo seja considerada remota. 

As provlsoes sao mensuradas ao valor presente dos dispendios estirnados para 

liquidar a obrigacao utilizando uma taxa antes de impostos, que reflete a avaliacao de 

mercado para o perfodo do desconto e para o risco da provisao em causa. 

As provisoes sao reconhecidas quando a lnstituicao tern uma obrigacao: 

i) presente, legal ou construtlva, resultante de eventos passados; 

ii) para a qual e mais provavel do que nao que seja necessario um dispendio 

de recursos internos no pagamento dessa obrigacao: 

iii) o montante possa ser estimado com razoabilidade. 

3.11 Provisoes 
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A lnstltulcao recebe diversos subsfdlos que visam apoiar a prossecucao da sua atividade 

de caracter social, atraves de protocolos estabelecidos com lnstituicoes do Sector publico 

administrativo, e de candidaturas efetuadas pela Escola Profissional e Departamento de 

Forrnacao visando o financiamento de cursos de forrnacao ministrados por estas valencias. Estes 

3.14 Subsidios recebidos 

Os reditos sao reconhecidos no momenta em que os servlcos sso prestados, 

independentemente do seu recebimento. 

O redito associado a prestacao de services corresponde, essencialmente, as 

mensalidades recebidas pela utllizacao dos services da instttuicao por parte dos utentes. 

Prestacac de servicos 

A lnstituicao considera que estas condicoes se encontram reunidas quando o 

produto e entregue ao cliente. 

(v) Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes a transacao 

possam ser fiavelmente mensurados. 

lnstrtulcao: 

(iii) a instituicao tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens 

significativos da propriedade dos bens; 

(iv) A instttuicao nae mantenha envolvimento continuado de gestao com 

grau geralmente associado com a posse, nem o controlo efetivo dos bens 

vendidos; 

O redito da venda de produtos e reconhecido quando: 

(i) a quantia do redito possa ser fiavelmente mensurada; 

(ii) seja provavel que os contributos para o desenvolvimento das atividades 

presentes e futuras da tnstituicao e associadas com a transacao fluam para a 

Vendas 
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permitido pela NCRF-ESNL. 

Os ativos, passivos, rendimentos e gastos nao sao compensados, salvo se tal for exigido ou 

3.17 Cornpensacao de saldos e transacoes 

3.16 Beneficios p6s-emprego 

A lnstituicao paga pensoes de aposentacao a um ex-colaborador encontrando-se a 

estimativa da obrigacao presente registada como provisao no balance da lnstituicao. 0 

pagamento das pensoes nao origina o registo de qualquer gasto na dernonstracao dos 

resultados. 

3.15 Doa~oes com custos futuros 

Os im6veis doados a tnstltulcao, mediante a realizacao de acordos de utilizacao futura dos 

services prestados pela valencia Terceira ldade, sao registados em ativos fixos tangiveis por 

contrapartida da rubrica de rendimentos a reconhecer, dado existirem custos futuros associados 

a doacao. O rendimento decorrente da doacao e reconhecido na demonstracao dos resultados 

de cada exercicio, em Prestacoes de services, de uma forma sisternatica ao longo do periodo 

previsto para a prestacao dos servic;os associados, estimando-se que este montante corresponde 

a efetiva utilizacao dos servicos da lnstituicao. E reconhecido um rendimento sempre que o 

Utente utiliza os services prestados pela lnstituicao por periodo inferior aquele que foi 

inicialmente estimado. 

subsidies estao dependentes da aprovacao de protocolos e das candidaturas realizadas, sendo 

reconhecidos em proveitos apenas quando existe a seguranca de que: 

3.14.1 A tnstituicao ira cumprir as condlcoes a eles associadas; e 

3.14.2 Os subsfdios serao recebidos. 

Os subsidies concedidos para aqulsicao de equipamento ou realizacao de obras sao 

reconhecidos na dernonstracao dos resultados ao longo do perfodo estimado de vida util do 

respetivo bem e apresentados no balance inicialmente no passivo e subsequentemente como 

componente dos fundos patrimoniais de acordo com o grau de realizacao do investimento 

ilegfvel subjacente. 
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A natureza intrfnseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situac;:5es 

que haviam sido alvo de estimativa possa, para efeitos de relato financeiro, vir a diferir 

As estimativas e julgamentos com impacto nas dernonstracoes financeiras da 

lnstltulcao sao continuamente avaliados, representando a data de cada relato a melhor 

estimativa da Direc;:ao, tendo em conta o desempenho hist6rico, a experiencia 

acumulada e as expectativas sobre eventos futures que, nas circunstancias em causa, se 

acreditam serem razoaveis, 

e erros 

5 Politicas contabilisticas, alteracdes nas estimativas contabilisticas 

DEPOSITOS BANCARIOS 
Desui£iO 31.12.2021 31.12.2020 

Depos itos a prazo 
Dcpositos a ordcm 656.313 537.580 
Caixa 15.332 8.024 

Caixa e deposites bancarjos 671.645 545.604 

Descobenos bancarios iJ00.307} { 1.733.319) 

Caixa e seus equivalentes (28.662) (1.187.715) 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, o detalhe de caixa e dep6sitos bancarios 

apresenta os seguintes valores: 

4.2 Desagrega~ao dos valores inscritos na rubrica de caixa e depesitos 

bancarios 

4.1 Caixa e seus equivalentes que nao estao disponiveis para uso 

A lnstitulcao nao possui qualquer saldo de Caixa ou equivalente de Caixa com 

restric;:6es de utilizacao, para os exercicios apresentados. 

4 Fl uxos de caixa 
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Altera~oes nas Estimativas Contabilfsticas 

Nao se verificou no exercicio qualquer alteracao nas estimativas contabilfsticas 

que ten ham um efeito relevante no exercicio ou nos exerdcios futures. 

Altera~oes nas Politicas Contabilisticas 

Nao se verificou no exercfcio qualquer alteracao nas politicas contabilfsticas 

consideradas na preparacao das presentes dernonstracoes financeiras. 

Erros e alteracoes de politicas e estimativas contabitisticas 

No exerdcio verificou-se um erro contabilistico no montante global de 167.408€, 

relacionado com o encerramento do Projeto 00016 da Escola Profissional da Santa Casa 

da Miseric6rdia de Angra do Heroismo em 2020 que apenas foi confirmado em 2021, 

tendo este montante sido registado em Resultados Transitados. 

ocorrerem, nao serao materialmente relevantes. 

dos montantes estimados. A Direcao entende que eventuais dlferencas de estimativa, a 
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Reconstruc;ao da lgreja das Concecionistas, no valor 238€ milhares; 

- Ativos Fixos em Curso no valor de 394€ milhares, tais coma: 

Marmitas para o SAD, no valor de 12€ milhares; 

Janelas PVC residencial da Se no valor de 4€ milhares; 

Martelos Eletricos para oficinas, no valor 1€ milhar; 

Varinha Magica para a Cozinha, no valor de 0,5€ milhar. 

- Outros Ativos Fixos no valor de 18€ milhares, nomeadamente: 

Equipamento Informatica para a Secretaria valor 2€ mi Iha res; 

Quadros para a salas de aula da Escola, no valor de 2€ milhares; 

Aquisicao de TV, 1€ milhares; 

Equipamentos diversos, 1,5€ milhares. 

- Aquisic;ao de Equipamento Administrativo no valor de 18€ milhares, nomeadamente: 

Equipamentos lnforrnaticos para a Escola, no valor 9€milhares; 

Equipamentos tnforrnatlcos para a valencia da Farrnacia da Guarita, no valor 2,5€ 

milhares; 

Monitor Clinico para lar e UCC, no valor de 3€ milhares; 

Aquisicao de Equipamentos de Cozinha e Lavandaria, no valor 4€ mil hares; 

Outro equipamento para utentes das varias valencies no valor de 1€ milhares. 

Maquina de Secar para a Lavandaria, no valor 7,5€ milhares; 

Ajudas tecnicas para os utentes, no valor 5,5€ milhares; 

- Aquisicao de equipamento basico no valor de 37€ milhares, nomeadamente: 

Bomba de Caler para a ERPI e UCC, no valor 16€ mil hares; 

- Refon;:o em Edificios e outras construcoes no valor de 3€ milhares, nomeadamente: 

lmperrneabilizacao do cafe do Largo Sao Lazaro, valor de 3€ milhares; 

essencialmente a: 

No exerdcio de 2021 as adicoes, no montante global de 471.855€ correspondem 
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A 31 de dezembro de 2020 

Custa de aquisi,;ao 13.322 3.081 - 16.403 
Deprcciatdes acumuladas (13.322) (3.081) (16.403) 

Valor liquido 

2021 Projetos de Programas de 
Em curso Total 

Oesenvolvimento Computador 

1 de janeiro de 2021 

Custo de aquisi,;ao 13.322 3.081 16.403 
Oeprecia,;oes acumuladas (13.322) (3.081) (16.403) 

Valor liquido 

Movimentos 
Adicoes 3.690 3.690 

Movimentos 
Adi,;oes 
Depreciatao - exercicio 

Valor llquido 

16.403 
(16.403) 

3.081,47 
(3.081} 

13.322 
113.322) 

Custo de aquisivao 
Deprecia~oes acumutadas 

1 de janeiro de 2020 

Total Em curso 
Programas de 
Computador 

Projetos de 
Desenvolvimento 2020 

O detalhe dos ativos fixos intangiveis em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e como segue: 

7 Ativos lntangiveis 

Reabflitacso da ERPI 22 Pisa, no valor de 140€ milhares; 

Restruturacao Servidor, no valor de 13€ milhares; 

Projeto de Seguranca contra lncendios ERPI e UCCI no valor de 3€ milhares; 

No exerdcio de 2021 foi transferido de Ativos em Curse para Ativos Fixos, o valor de 

12.689€, para Edificios e outras construcoes correspondentes: 

- As Cortinas Hospitalares na ERPI, no valor de 11,5€ milhares; 

-Compressor Arca Frigorifica valor de 1€ milhares. 
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Em 2016, conforme disposto no ponto 7.5 da NCRF-ESNL (Aviso n2 8259/2015, de 29 de julho), as 

designadas Propriedades de lnvestimentos passaram a ser reconhecidas como Ativos Fixos Tangfveis. 

Conforme dispoe ainda o ponto 5.1 da NCRF-ESNL, as alteracoes de politicas contabilisticas decorrentes 

da adocao pela primeira vez da presente norma sao aplicadas prospectivamente. 

Durante o exerdcio findo em 31 de dezembro de 2021 nao foram registados movimentos 

na rubrica de propriedades de investimento. 

9. Propriedades de investimento 

Esta rubrica engloba o valor da lgreja da Miseric6rdia no valor liquido de 346€ milhares e 

obras de arte e outros artigos no montante de €121 milhares. 

467.706 467.354 
(351) (351) 

Adicocs 
Trunsferencias 
Abates 
Correcoes 
Amortizacoes 
31 de dezembro 

468.058 467.706 1 de janeiro 

2020 2021 

O detalhe dos bens do patrirnonio hist6rico e cultural em 31 de dezembro de 2021 e 

2020 e como segue: 

8 Bens do patrlmonlo hlstorico e cultural 

novo programa inforrnatico, "Processos Clinicos", para a UCC. 

Valor liquido 2.460 2.460 

No exercfcio de 2021 as adlcoes, no montante global 4€ correspondem a aqulsicao de um 

20.093 
(17.633) 

6.771 
(4.311) 

13.322 
(13.322) 

Custo de aquisi~lio 
Deprecia~oes acumuladas 

A 31 de dezembro de 2021 

Deprecia~:io - exercicio (1.230) 

2.460 
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Udifar 

Corresponde ao valor dos tftulos de capital que a tnstitulcao adquiriu em 1999 na Udifar, 

distrtbuicao farrnaceutica para ser admitida como cooperador desta entidade. 

2010. 

Farminveste SGPS, S.A. 

Corresponde ao valor dos tftulos de capital que a Farminveste SGPS, SA distribuiu atraves 

de oferta publica, a custo zero, aos associados da Associacao Nacional de Farmacias (ANF) em 

27.721.000 472.000 469.616.000 Angra do Heroismo 

CEMAH, Caixa Economica 

Bancarla, S.A. 

Result.ado c.apitais 

pr6prios liquido 
Total ativo Sede social Entidade 

As demonstrac;5es financeiras do exerdcio de 2021 da CEMAH apresentam a seguinte 

lnformacao: 

De acordo com os estatutos da CEMAH, Caixa Econ6mica Bancaria, S.A. o seu capital 

social devera ser elevado anualmente ate 50% do lucro lfquido anual, depois de deduzidos os 

valores a transferir para as reservas legal, especial e dtstrlbulcao de lucres a SCMAH. 

Econornica Bancarla, S.A. 

CEMAH, Caixa Econ6mica Bancaria, S.A. 

A lnstituicao detem uma participacao financeira de 100% no Capital da CEMAH, Caixa 

CE MAH, Caixa Econ6mica sancarta, SA 

Transinsular A~ores, SA 

Farminveste, SGPS, SA 

UDIFAR 

l00% 

0% 

titulos de capital 

titulos de capital 

pa rticipacao no capital Cresacor 

A lnstituicao detern as seguintes participac;5es financeiras: 

10. lnvestimentos financeiros 

% capital detido Entidade 
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Cresacor - Participacao no Capital 

Corresponde ao montante da participacao no capital social na qualidade de Cooperador. 

CEMAH - obrigacoes 

Corresponds ao montante das obrlgacoes subordinadas da CEM subscritas durante o ano 

de 2020, no valor de 350€ mil hares, com taxa fixa de 10%/ano e maturidade em 2030. 
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As Perdas por lmparidades Acumuladas de Inventarlos destinam-se 

exclusivamente a artigos da farrnacia cujas caracteristicas e baixas rotacoes indiciam 

que poderao nao ser cornercializaveis. 

5.472 7.857 A 31 de dezembro 

(2.390) 

2.385 Aumcntos 
Utiliiac;oes 
Redu~oes 

7.862 5.4n A 1 de janeiro 

31.12.2020 31.12.2021 

Tai como em exerdcios anteriores os inventarios sao essencialmente compostos 

por mercadorias da farmacia, 

Oescri~~ 31.12.2021 31.12.2020 

Artigos de farrnacia 286.549 305.409 
Mercadorlas 286.549 305.409 

Generos alimentares 1.478 1.969 
Outros diversos 25.521 30.700 

Materias-primas, subsidlartas e de consurno 26.999 32.669 

Total lnventarios 313.548 338.078 

Perdas por irnparidades Acumuladas (lnventarios) (7.857) (5.472) 

Total de lnventarios, llquido 305.691 332.607 

o detalhe dos mventartos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e como segue: 

11 lnventarios 



105 

Creditos a receber 

lmparidade 

Lojas Residencial da Se 
Apartamcntos S. Carlos 

Rendas- cobranca Duvidosa 

Santa Casa 

Rend as 

Outros clientes com saldo <CS.000 

Utentes - Cobranca duvidosa 

Rcsidencia I da Se 

Apoio dorniciharto 

Unidade Cuidados Continuados 

Utentes tar 

AOSE 

Seguradoras Unidas/Generali 

Fisiotcrapia 

Utentes - Conta corrente 

Outros com saldo < CS.000 

Unidade de Saude de Angra do Heroismo 

Dire~ao Region a I Sau de 

Clientes diversos Farmacia 

Clientes - Conta corrente 

31.12.2021 31.12.2020 

121.559 126.015 
13.965 11.803 
20.411 24.510 

2.222 5.631 
8.329 5.115 
166.486 173.075 

3.738 9.146 
1.270 5.455 
5.634 

59.851 76.172 
1.153 2.145 

12.478 11.766 

7.703 4.538 
2.027 3.150 

25.742 45.745 
119.594 158.118 

8.344 9.835 
231 

2.306 5.827 
11.758 15.242 

22.409 31.135 

(33.234) (46.069) 

275.255 316.257 

Clientes • cobranca duvidosa 

No exercfcio findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a decomposicao da rubrica 

de Clientes e como segue: 

12 Credltos a receber 
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O saldo de Clientes de cobranca duvidosa corresponde exclusivamente a clientes 

da Farmacia cujos credrtos sao de dificil recuperacao. 0 saldo de Utentes de cobranca 

duvidosa e composto por saldos de Utentes das Valencias Santa Casa, Lar de 

ldosos/ERPI, Apoio ao Domicilio, lnfancia, 

Para os perfodos apresentados nao existem diferencas entre os valores 

contabilisticos e o seu justo valor. Nao existem saldos a receber nao correntes. 

Os saldos referentes ao Unidade de Saude de Angra do Herofsmo estso 

relacionados com a valencia Farrnacia (dezembro) correspondendo aos valores a 

receber destas entidades, a titulo de comparticlpacao nos medicamentos adquiridos 

pelos utentes, mediante receita rnedlca. 

Os saldos referentes a Dire<;ao Regional de Saude, a tftulo de comparticipacao nos 

medicamentos adquiridos pelos utentes da Farrnacia refletem a valor da Faturacao da 

entidade relativa a dezembro. 

lmparidade de Clientes 
31.12.2021 31.12.2020 

A 1 de janeiro 46.066 31.774 

Aumentos 3.146 15.267 
Utilizac;oes/Outras regularizac;oes {4.819) 5.220 
Reduc;oes (11.159) (6.194) 

A 31 de dezembro 33.234 46.066 
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a) Em 2021 as Quotas da lnstitui~ao foram consideradas na rubrica dos Fundadores /benemeritos /patrocinadores 

/doadores /associados/membros 

a) _.:(_9._99_0.:....) 
4.081 

Imparidadc Quotas 
Outros ativos a>rrentes 

a) 1_4_.0_71_ 
14.071 

Fundadores/Associados/Membros 
Quotas 

31.12.2020 31.12.2021 Descrl~o 

rubrica de Fundadores/Benemeritos/Patrocinadores/Doadores e outros entes publicos 

detalham-se como segue: 

No exerdcio findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os saldos referentes a 

14 Fundadores/ Benerneritos/ Patrocin. / Doadores/ Associados 

Nos termos do art.Q 10 do C6digo do Impasto sobre o Rendimentos das Pessoas 

Coletivas {CIRC}, a lnstituicao encontra-se isenta do pagamento de imposto. 

O saldo devedor de IVA a recuperar relacionado com reembolsos a pedir relativos 

a IVA autoliquidado em Obras de Construcao civil e Generos Alimentares, conforme 

legislacao em vigor diminuindo em 35%, em relacao ao ano transato. 

18.126 11.406 ----- 

31.12.2021 31.12.2020 

21.096,42 15.210,76 
80.373,91 66.778,98 

27.049,5 7725,55 
0 

69,45 67,56 

128.589 89.783 

10.931 
475 

17.920 
206 

I RS - reteni;ao na fonte 
saguranca Social 
IVA a recuperar I a pagar 
calxa Geral de Aposentacces 

Outros impastos 

31.12.2020 31.12.2021 Descri~ao 

Saldo Credor Saldo Devedor 

rubricas do Estado e outros entes publicos detalham-se como segue: 

No exerdcio findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 os saldos referentes as 

13 Estado e outros entes publicos 
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O saldo desta rubrica influenciado pelo valor de 2.350€ rnilhares atribufdos pela 

DRSS relative ao contrato de subsidio ao investimento para criacao de urna Unidade de 

Cuidados Continuados para Pessoas com Demencia, que devera ser pago nurn periodo 

de 10 anos a partir de infcio da obra. 

O saldo desta rubrica tambem e influenciado pelo valor de 1.076€ milhares 

atribuidos pela Camara Municipal de Angra do Heroismo relativo ao contrato de 

subsidio ao investirnento para a reconstrucao da lgreja das Concecionistas. 

Outras contas a receber: 

bJ As Contas Santa Casa e Escola Profissional sao eontas internas. 

c) Em 2021 as Quota.s da lnstituii;ao foram consideradas na rubrlca dos Fundadores /benemeritos /patrocinadores 

/doadores /associados/membros 

Outros ativos oorrentes 

Devedores por acresdmcs 
Subsfdios a receber · FSE e OSS 
Juros a rcceber 
Acrescimo de Rendimentos Fatura~ao 
Outros 

lmparidade outras contas a receber 

b) _ 

a) 
a) 

Outras contas a receber 
Unidade Saude llha • UCC 
lnstitu~ao seguranca Social 
seer. Reg. Educa~ao e Formaqao 
Dire~o Regional da Seg. Social 

Escola Profissional 
Santa Casa 
FILS 
PELP 
Camara Municipal de Angra do Heroismo 
Fundo lnternados 
Dire~ao Regional da Saude 
Contratar. tstavet 
MEET· Converter 
Outras Dividas 
Outros 

31.12.2021 31.12.2020 

128.548 47.809 
17.437 35.288 

0 28.000 
2.473.287 2.'131.750 

671 34.522 
·671 -34.522 
898 898 

23.256 37.200 
1.076.149 0 

6.820 10.850 
3.396 0 

35.460 0 
9.000 0 

11.700 0 
8.558 17.248 

3.794.509 2.609.043 
(1.179) (35.960) 

3.793.330 2.573.083 

1.409.846 1.879.208 
14.583 14.583 
15.464 13.679 
4.909 5.418 

1.444.802 1.912.888 

5.238.132 4.485.971 

Descrl~o 

Nos exerdcios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a decornposicao da rubrica de 

Outras contas a receber e como segue: 

15 Outros ativos correntes 
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Projeto Acores - IO - 5571 - !'SE 00050 
Pmjeto Acores • 10 - 5470 • FSE 00026 
Projeto Acores • 10 - 5571 • FSE 00049 
Projcto Aeores - 10 - 5571 - I'S£ 0011 l 
Projeto Acores · 10 - 5571 - FSE 00016 
Projeto Acores - 10-5571 -FSE00003& 
Pmjeto Acores • 10 -5571 -rS~000084 
Projeto Acores · 10 -5571 -FSE 000104 
Projcto Acores - 10 -5571 -FS£000058 
Projelo Acores - IO - 54 70 • FSE 000066 
Projeto Acores - 10-5571 - FSE00139 
Projeto Acores - IO - 5571 · !'SE 00153 

31.12.2021 31.12.2020 
0,00 101.768,14 
0,00 147.344,06 
0,00 67.620,30 

128.062.61 248.735,11 
0,00 309.891.40 

49.982 0 
20.101,94 211.254,47 
96.774,06 233.072,46 
33.477,31 14.562,74 
20.331.52 31.779.77 

208.263,80 0,00 
11.701,Rfi 0,00 

568.695 1.366.028 
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CURSOS FINANC[ADOS 

Os adiantamentos recebidos por conta dos referidos financiamentos foram 

abatidos ao saldo desta rubrica e totalizaram em 2021 o valor de 568.695€: 

FSE -Cursos de Ensino Profissional Acores 10-5571 FSE-000016 
FSE - Cursos de Ensino Profissional A~ores-10-5470-FSE-000026 
FSE • Cursos de Ensino Profissional A~ores-10-5470-FSE-000038 
FSE -Cursos de Ensino Profissional A~ores-10-5571-FSE-000111 
FSE-Cursos de Ensino Profissional A~ores-10-5571-FSE-000084 
FSE -Cursos de Ensino Profissional Af;ores-10-5571-FSE-000104 
FSE-Cursos de Ensino Profissional A~ores-10-5571-FSE--000058 
FSE· Cursos de Ensino Profissional A~ores-10-5470-FSE--000066 
FSE· Curses de Ensino Prolissional A~ores-l0-5470-FSE-000157 

FSE- Cursos de Ensino Profi~sional Af;ores-10-5470-FSE-000153 

Total 

31.12.2021 31.12.2020 
0 104.077 

352.419 352.419 
0 292.038 

346.941 475.003 
0 194.423 

8.039 241.116 
0 119.984 

17.068 100.148 
444.841 0 

240.539 0 

1.409.846 1.879.208 

CUrsos flnanclados • FSE 2020 

O saldo desta rubrica e composto essencialmente pelo acrescirno de rendimentos, 

correspondente a subsfdios a receber do FSE relativamente a financiamentos 

concedidos aos cursos de forrnacao profissional ministrados pela lnstitutcao. 

Este saldo engloba montantes relacionados com cursos ministrados e/ou 

terminados no exercicio de 2020, ou em exercicios anteriores. Assim, a rubrica de 

diferimento de receitas reparte-se, par curse, como segue: 

Subsidies a receber - FSE: 

meses de setembro a dezembro de 2021. Por ultimo, ainda o valor dos programas de 

Emprego da Dire<;ao Regional do Emprego e Oualificacao Profissional. 

~ f Os restantes valores a receber de subsfdios do setor publico, ou seja, £) 
compartlclpacao da USI e do ISSA na UCCI, e, ainda, a cornpartlcipacao da Secretaria <;::: '3S 
Regional da Educacao e Forrnacao, referente a 70 criancas do Jardim de lnfancia para os ~ 



110 

Estes montantes correspondem aos valores ja recebidos ou a receber do Fundo 

Social Europeu no ambito das comparticipacoes/financiamentos aos cursos ministrados 

pela Escola Profissional para os quais ainda nao foram incorridos custos. lnclui tambem 

os valores relacionados com os subsidies ao investimento, registados inicialmente nesta 

rubrica de acordo com o acordo/contrato celebrado e que sao objeto de transferencia 

anual para fundos patrimoniais de acordo com o grau de reahzacao da obra/bem que foi 

esta na base do subsfdio. 

Subs1dios Recebidos ou a Receber 

Doacoes com custos futures 
lnclui as doacoes de patrim6nio efetuadas a lnstttuicao por Utentes, mediante a 

realizacao de acordos de prestacao de services futuros pela valencia terceira ldade. Este 

saldo e reduzido anualmente pelo reconhecimento de um proveito na dernostracao de 

resultados, de uma forma slsternatlca ao longo do perfodo estimado de utllizacao dos 

services associados. 0 valor das doacoes visa cobrir os custos decorrentes da utllizacao 

dos services da lnstituicao pelos referidos Utentes. 

31.12,2021 31.12.2020 
Ativos 

Prernio Seguros Antecipados 3.105 
Subsidios recebidos ou a receber FSE 7.846 90.670 

7.846 93.n4 
Passivos 

Doa~oes com custos futures 40.504 77.464 
Camara Municipal de Angra do Heroismo 1.124.310 
Secretaria Regional da Seguranca Social 2.350.000 2.350.000 
Subsidies recebidos ou a receber FSE 1.001.313 1.672.456 

Oulras receltas com rendimentos diferidos 105.457 55.955 
4.621.584 4.155.874 

seguinte forma: 

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de diferimentos detalha-se da 

16 Diferimentos 
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Resultados Transitados e Ajustamentos/Outras variac5es nos fundos patrimoniais 

O montante de 312.000€ registado em 2021 na rubrica lnvestimentos Financeiro 

por contrapartida da rubrica Resultados Transitados, diz respeito a regularizacao dos 

lucros/preju1zos provenientes da subsidiaria CEMAH de 2020, em que os calculados foi 

efetuado com base nas contas provisorias da CEMAH a 31 de dezembro de 2020, sendo 

sido calculado a data um lucro de 108.000€, ap6s o encerramento das contas da CEMAH 

verificou-se um prejufzo de -204.000€. 

A rubrica de resultados transitados registou tambern o efeito da correcao do curso 

Projeto 00016 da Escola Profissional que ja havia encerrado em 2020, cujo impacto 

positive foi de 167.408,14€. lnclui tarnbern a aplicacao do resultado liquido de 2020 no 

montante de 91.869,78€. 

A variacao do MEP nos fundos Patrimoniais em 2021 tern um resultado positivo 

nos Ajustamentos/ Outras variac;5es nos fundos patrimoniais de 555.000 €. Este valor e 
relativo as duas situacoes a baixo indicadas: 

Os excedentes de revalorizacao respeitam a avaliacao de um terreno anexo a sede 

da Entidade, feita por um perito independente em 2007. A Direcao da lnstituicao 

entende que o valor de avaliacao atual nae difere significativamente desta avalracao. 

O detalhe e movimentos na rubrica de reservas sao os seguintes: 

Excedentes de Reservas Reservas especiais Total 
Revaloriz~ao estatutarlas 

A 1 de janeiro de 2020 1.000.000 1.013.264 44.070 2.057.334 

Aumentos 
Dirnmuicoes 

A 31 de dezembro de 2020 1.000.000 1.013.264 44.070 - 2.057.334 

A 1 de janeiro de 2021 1.000.000 1.013.264 44.070 2.057.334 

Aumentos 
Dimlnul90es 

A 31 de dezembro de 2021 1.000.000 1.013.264 44.070 - 2.057.334 

Reservas: 

17 Fundos Patrimoniais 
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Esta rubrica e constituida pela responsabilidade com pensoes de aposentacao a 

pagar a um ex-colaborador cujo movimento ocorrido corresponde ao montante pago 

em cada exerdcio. 

9.332 9.332 

9.332 9.331,84 Saldo corrente 
Saldo nao corrente 

(6.580) 

9.332 9.332 
(6.580) 

Aumentos 
Utiliza~lles 
Redu~oes 

A 31 de dezembro 2021 

15.912 15.912 A 1 de janeiro 2021 

Montante 
Pensoes de 

aposentecao 

15.912 15.912 

9.332 
6.580 

9.332 
6.580 

Saldo corrente 
Saldo nao corrente 

15.912 15.912 

(12.148) (12.148) 
/lumentos 
Utiliza~oes 
Redu~oes 

A 31 de dezembro 2020 

28.060 28.060 A 1 de janeiro 2020 

Montante 
Pensoes de 

aposentacao 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020, a rubrica de Provisoes detalha-se da seguinte forma: 

18 Provisoes 

2021. 

- No valor de 423.000€ relativo as contas definitas da CEMAH a 31 de dezembro de 
~- 2020; 

- No valor de 132.000€ relativo as contas definitas da CEMAH a 31 de dezembro de 
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mes. 

Corresponde a 3 contas correntes caucionadas com montantes maximos globais 

contratados de 700.307€, renovaveis anualmente, vencendo juros a taxa Euribor a 1 

Descoberto bancario - CEMAH 

Em 2021 foi contrafdo um ernprestirno: 

No Banco Santander, no valor de 250.000€, pelo prazo de 6 anos, tendo a taxa de Euribor a 

12 meses, spread 0,75%, TAE 0,803%. 

Emprestimos Bancarios 

Em 2019 foram contrafdos dois ernprestimos: 

Na Caixa de Credito Agrfcola Mutuo dos Acores, no valor de 500.000,00€ pelo prazo de 5 

anos, tendo taxa de Euribor a 12 meses, spread 2,25%, TAE 2,6%, com pagamento de juros 

semestrais e reembolso do capital anualmente; 

No Banco Millennium BCP, no valor de 500.000,00€ pelo prazo de 5 anos, tendo taxa de 

Euribor a 6 meses, spread 0,75%, TAE 1, 0957%, com pagamento de juros e reembolso do capital 

anualmente. 

2.733319 800.000 1.933.319 • 1.1n.79B 883.363 889.435 • 

1.733.319 1.733.319 700.307 700.307 
Dcscobertos bancarios 

CE MAH 

Ananclamentos 

se da seguinte forma: 

31.12.2021 31.12.2020 
Corrente Nao corrente Total Corrente Nao corrente Total 

Emprestimos bancanos 
Caixa Agricola 100.000 300.000 400.000 100.000 400.000 500.000 
Millennium SCP 84.498 337.993 422.491 100.000 400.000 500.000 
Santander 4.630 245.370 250.000 

19 Financiamentos obtidos 

~ 
~ r D s;.;-_dJ 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 a rubrica de financiamentos obtidos detalha- ~~ 
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a) As Contas Santa casa e Esco la Profissional sao contas internas. 

Outros passivos correntes 

Rernuneracdes a liquidar 
Outros 
Juras a liquidar 

215.953 194.5G2 
a) 671 34.522 
a) -671 -34.522 

14.484 15.114 
40.000 164.400 
47.02<1 23.955 

317.461 398.032 

0 0 
644.412 618.012 

43.274 43.977 
1.012 4.380 

0 0 
688.698 666.369 

1.006.159 1.064.401 

Credores por aaescimos 

Fundo internados 

Santa Casa 
Escola Profissional 
Pessoa I 
Adiantamentos Ventas Ativos 
Outros 

Outras contas a pagar 

31.12.2020 31.12.2021 Descrl~~o 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 esta rubrica detalha-se da seguinte forma: 

21 Outros passivos correntes 

novembro e dezembro de 2021. 

Os saldos em divida a fornecedores sao referentes, na sua maioria, aos meses de 

511.206,42 602.415,47 

490.370 
20.836 

413.060 
189.355 

Fornecedores Corrente 
Fornecedores lnvestimento 

31.12.2020 31.12.2020 

seguinte forma: 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 o saldo de fornecedores detalha-se da 

20 Fornecedores 



115 

67.343 
55.940 

84.120 
86.328 

Creches 
Jardim lnfancia 

2020 2021 Desc~iio 

O montante dos services prestados e detalhado coma segue: 

Descri~ao 2021 2020 

Farrnacia 3.347.353 3.115.5!)4 
Produtos artesanais 

Vendas de produtos 3.347.353 3.115.594 

lnfilncia 170.448 123.283 
Terceira ldade 1.541.451 1.509.494 
Centro Fisioterapia 106.051 83.080 
Outros 34.427 32.307 

Serv~os prestados 1.852.377 1.748.164 

Total vendas e servi~ prestados 5.199.729 4.863.758 

O montante de vendas e prestacoes de services reconhecidos na demonstracao 

dos resultados e detalhado como segue: 

22. Vendas e Services prestados 

pagar aos colaboradores em 2022. 

Remuneracoes a Liquidar 

Esta rubrica inclui essencialmente a estimativa de ferias e subsidio de fertas a 

Esta rubrica reflete as contas correntes dos utentes do ERPI e UCCI, uma vez que 

cabe a lnstituicao a gestao das disponibilidades dos utentes destas Valencias. Esta conta 

apresenta o valor 215.953€. 

Fundo lnternados 

subsidlos dos alunos da Escola profissional que apenas serao liquidados em 2021, 

mediante a entrega do respetivo documento de quitacao. 

Pessoa I 
lnclui o montante dos honorarlos em divida aos formadores externos, e os 
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666 68.l 

138 138 

27 
14 

27 
14 

Apartamentos de S. Carlos 
Santa Casa Rendas 

Forma~lio 
Escola Profissional 

Rend as 

Sede - Santa Casa 

150 156 
41 41 

133 139 
13 11 
IS 19 

60 46 
85 69 

4 6 

Sector Social 
Terceira ldade 
ERPI 
ucc 
Apolo Domiciliario 
COD 
Residencial da St 
lnffincia 
Creche da Guarita 
Ja rdiru de Infancia 

2020 2021 Valencias 

Nurnero medic de utentes por valencia: 

1.7411.164 1.1152.377 

32.307 34.427 

4.894 
27.396 

18 

S.241 
25.986 

3.200 

Forma~ao 
Bar e maqulnas de generos allmentares 
Quotiza~oes dos Irmaos 
Outros 

Outros 

83.080 106.051 Centro Fisioterapia 

lnfancia 170.448 123.283 

Lar ldosos 949.513 936.552 
Unidade Ctlidados Continuados 162.367 164.292 
Apoio Domiciliario 152.478 151.329 
Residenciat da Se 154.092 149.604 

Ooa~iies - Utili2a~ao de servicos 32.400 19.515 
Consumos Utentes ERP! e UCC 51.991 63.919 
Santa Casa 
(Refei~oes/Motricidade/Nutri~ao) 1.487 1.900 
Centro dta 37.123 22.383 
Terceira ldade 1.541.451 1.509.494 
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Em resultado dos atrasos verificados na aprovacao dos subsidies respeitantes as 

candidaturas apresentadas no ambito do atual Quadro Comunitarto de Apoio e bem 

Os subsidios, recebidos de Outras Entidades incluem essencialmente as 

comparticipa~oes/financiamentos do Fundo Social Europeu aos cursos ministrados pela 

Escola Profissional. 

Outras Entidades 

Os subsidios, maioritariamente atribuidos pelo ISSA, ascenderam a 2.553.587€, e 

incluem montantes concedidos ao abrigo de acordos de cooperacao. 

Neste ano tivemos um subsidio extraordlnarto de apolo ao COVID 19, atribuido 

pela Secretaria Regional da Seguranca Social, no valor 214.027€, sendo 113.863€ 

referente ao ano de 2020. 

ISSA- lnstituto Seguranca Social dos Acores: DRE - Direc;ao Regional da Educacao: 

32.001 

camara Angra 2021 2020 

1.598.483 1.298.117 
772.604 783.071 
83.042 82.226 

245.lb3 195.555 
310.205 230.217 
341.126 300.076 
44.984 48.140 
15.978 0 

3.411.585 2.937.403 

2.500 
2.500 

27.001 

publico, repartem-se como segue, por Valencia: 
Unidade 

Descri~o ISSA ORE SRSS Saude 

Valencia 
tar ldosos 1.434.785 163.698 
Unidade Cuidados Continuados 246.612 525.992 
Centro dia/Pessoas com deficiencia 80.888 2.154 
Apoio domiciliario 199.931 45.232 
Jardlns de lnfancia 236.233 70.000 1.472 
Creche da Guarita 337.154 1.472 
Santa casa 17.984 
Escola 15.978 

2.553.587 85.978 214.028 525.992 

Setor publico 

Em 2021 as comparticipacoes e subsidies a exploracao recebidos de entidades do sector 

3.644.434 4.021.374 

2.937.403 
707.031 

3.411.5&5 
609.789 

Sector. Publico 
De Outras Entidades 

2020 2021 Oesai~lio 

segue: 

23 Subsidios, doacoes e legados a exploracao 

O detalhe dos subsfdios reconhecidos na dernonstracao dos resultados e como 
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304.895 
2.868.972 

17.856 
689.018 

287.040 
2.179.954 

Existencias iniciais 
cornpras 

Total M.P. subs. e de consumo Mercadorias Descric;ao 

2020 

Tai como verificado nos exercicios anteriores, as mercadorias vendidas pelas 

Parmaclas sao as grandes componentes desta rubrica. O valor de regulartzacao de 

exlstencias respeita as quebras de mercadoria por regularizacoes de lnventarlo, e para 

os utentes da ERPI. 

Em 2021 e 2020 o detalhe do custo das mercadorias vendidas e como segue: 

24 Custa das mercadorias vendidas e das materlas consumidas 

Esta rubrica inclui ainda o montante de 86.003,13 euros relacionado com o 

apuramento positive de fecho de cursos em 2021. 

rendimentos de 2021 no valor de 44.819€, correspondente a uma parte dos subsfdios 

atribuidos pela Direcao Regional do Emprego ao abrigo do projeto Contratar Estavel, ELP 

e MEET-Converter. 

assim as candidaturas que transitaram a partir de 1 de janeiro de 2014 do Quadro 

Cornunitario anterior, a EP tern vindo a registar rendimentos [subsidies a exploracao) 

em montante identico aos gastos incorridos em cada exercicio, de acordo com os curses € 
que mantern em funcionamento, corrigidos de perdas nao recuperaveis nas ~ 

comparticipac;:5es de que ja tenham conhecimento. 

Por razces de prudencia, ficaram pendentes os acertos finais relativamente aos 

curses ja conclufdos, protelando essas operacoes para o memento em que for 

comunicado o encerramento dos processes de veriflcacao. 

De acordo com os elementos e informacoes disponiveis, a existirem acertos 

(cortes) adicionais, nao antevemos que sejam suscetfveis de gerar diferencas materiais 

no compute global. 

Na rubrica das Outras entidades inclui-se tambern o montante reconhecido nos 
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Oescrl~llo 2021 2020 

Honcrarics 220.230 211.806 
Eletricidad e 113.168 119.319 
Conservacao Repara~o 71.509 63.944 
Outros Fluldos 57.973 52.802 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 os gastos com fornecimentos e servicos 

externos detalham-se da seguinte forma: 

25 Fornecimentos e servicos externos 

2021 2020 

Farrnacia 2.342.263 2.153.527 

Men:adorias 2.342.263 2.153.527 

Generos alimentares 379.004 387.249 
Outras 265 200 

Materias Primas 379.269 387.449 

Material Chnico 181.707 193.688 
Material Hoteleiro 6.592 4.841 
Produtos de Limpeza e Higiene 110.155 88.225 
Outro 
Materlas subsldiarias e de consume 298.454 286.754 

3.019.986 2.827.731 

O custo das mercadorias vendidas e materias consumidas pode ser decomposto 

em maior detalhe, como segue: 

313.548 
3.019.987 

338.078 
2.995.456 

Total 

2.342.263 
26.999 286.549 

32.669 
672.053 

305.409 
2.323.403 

Existencias inkials 
Compras 
Regulariza~ao de existencias 
Existenci.is finals 

Gasto do Exercicio 

M.P. subs. e de consume Mercadorias Descri~o 

(8.057) 
338.078 

2.827.732 

2021 

674.205 2.153.527 
32.669 

(8.057) 
305.409 

Regularizacao de exislencias 

Existencias finais 

Gasto do Exercicio 
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14 
3 

14 
3 

Farrnacia Guarita 
Farmacia s. Mateus 

Outras 

15 15 Escola Profissional 
Forma~o 

4 4 Residcncial da Sc 
Residencias 

18 
9 

18 
9 

lnfancia 
Creche da Guarita 
Jardim de lnfancia 

118 
s 

32 
14 

117 
s 

31 
15 

Valencia Social 
Terceira ldade 
Larde idosos 
CP.ntro de dia 
ucc 
Apoio Domicili.irio 

2020 2021 Valendas 

O numero media de colaboradores ao service da instrtuicao, por valencia: 

Remunera~s 

Encargos Seguran~ Social 

Outros 

2021 2020 

3.701.201,92 3.713.369,69 
765.774,04 7S8.S04,01 

78.311,99 77.718,73 

4.545.287,95 4.549.592,43 

Desc~ao 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 os gastos com o pessoal detalham-se da 

seguinte forma: 

26 Gastos com o pessoal 

Trabalhos Especializados 79.852 68.462 
Agua 35.351 36.841 
Comunlcaclo 22.919 23.682 
Fcrram. Utens. Oesg. Rap. 44.843 51.820 
Lirnpeza, Higiene Conforto 18.727 19.607 
Material Escrit6rio 19.359 21.012 
Combustiveis 26.524 21.005 
oeslocacoes Estadias 2.181 1.732 
Outros materiais 4.065 3.6SS 
Rendas e aluguercs 23.401 27.165 
Encar!!OS de Saude c/ utentes 88.628 87.901 
Outros 25.619 # 18.977 

854.350 829.730 
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251.510 

47.788 
26.683 

1.419 
34.196 

12.111 
1.769 
1.300 

122 
15.802 
3.637 

9.552 
97.079 

2020 

Bolsa de Fonnacao 
Subsldio de Alimenracao Alunos 

Subsidio de Transporte Alunos 
Suhsidio de Alojamento Alunos 
Aliena~oes 

Taxas 
Services Bancarios 
Quebras 
Fccho Projctos Escola 
Correcoes relativas a periodos anteriores 
Quotizacoes 
Ofertas para utentes 
Outros < 10.000€ 

2021 

0 
87.749 
14.562 
3.658 

456 
2.058 
7.121 
1.531 

a) 44.725 
a) 13.951 

29.125 
1.514 

30.027 

236.474 

Dcscri5iio 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 a rubrica de Outros gastos e perdas detalha- 

se da seguinte forma: 

28 Outros gastos 

Descri~o 2021 2020 

Donativos 29.853 11.127 
Aliena~oes 13!1.781 0 
Rendas Propriedades de investimento 208.451 191.728 
Descontos de Pronto Pagamento Obtidos 40.599 38.007 
lmputacao subsidies lnvestimento 56.387 55.008 
Corre96es relativas a perlodos anteriores 5.310 21.482 
Outros 61.025 62.005 

541.405 379.359 

O detalhe de outros rendimentos e ganhos incorridos nos exerdcios findos em 31 

de dezembro de 2021 e 2020 e coma segue: 

27 Outros rendimentos 

Santa Casa 1 1 
Centro de Fisioterapia 4 4 

236 237 
Es cola 
Profissional 15 14 

251 251 
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O Resultado definitive da CEMAH 2020, foi de -204.000€ negatives, tendo os 

mesmos sido contabilizados em 2021, em resultados transitados no valor de -312.000€. 

A quando a data do Relat6rio, do ano de 2020 os resultados da CEMAH no 

montante de 108.000€, tiveram por base as contas provis6rias, devido as mesmas nao 

terem sido encerradas, por motivos da nao conclusao do processo de calculo das 

imparidades das morat6rias. 

relativamente ao ano anterior. 

Em 31 de Dezembro de 2021, o resultado da CEMAH apresenta um resultado de 

positivo no valor de 472.000( (-204.000€, em 2020) apresentado um aumento 

30 Ganhos/perdas imputados de Subsidiarias 

39.486 36.189 
39.486 36.189 Juros suportados cm emprcstimos bancarios 

Gasrcs s11porudos 

14.656 35.000 
14.656 35.000 Juros obtidos cm dcpositos banearios 

2020 2021 Rendlmentos obtidos 

em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e coma segue: 

O detalhe dos gastos e rendimentos financeiros incorridos nos exerdcios findos 

29 Gastos e rendimentos financeiros 

A conta Servicos Bancarios tern um valor de 7.121€, (15.802€ em 2020) esta 

diferenca deve-se a negociacao contratos relativos em 2020 aos TPA da lnstltulcao. 

P-J 
a) Em 2021 os Acertos finais, em que se verifica que existiram cortes superiores aos {!, 

valores estimados, relativo ao encerramento dos projetos da Escola, sao considerados 

da rubrica Fecho Projetos Escola, em vez de correcoes relativas a periodos anteriores. 
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Apesar da incerteza e dos potenciais impactos que decorrem da guerra iniciada 

pela Russia contra a Ucrania, que esta a traduzir-se num aumento generalizado das 

materias-prlrnas e energia (sobretudo nos combustiveis), nao temos conhecimento ate a 

Como facto relevante ocorrido entre a data das demonstracoes financeiras 

apresentadas, e a data da sua aprovacao, mantem-se a questao da doenca Covid-19, 

declarada pandemia pela Organizacao Mundial da Saude, a 11 de marco de 2020, e que 

teve repercussoes significativas a nivel da economia nacional nos exercicios de 2020 e 

2021. Em 2021, em consequencia dos subsfdios recebidos/atribuidos relacionados com 

a COVID-19 os resultados da lnstituicao {sem aplicacao do MEP} foram positives. Ainda 

nao e possfvel quantificar os impactos totais que esta sltuacao Ira causar na ·atividade 

operacional da SCMAH em 2022 e no future, prevendo-se, contudo, que os impactos 

sejam menos significativos em parte pelo piano de vacinacao implementado, uma vez 

que estima-se que este surto entre numa fase endemica. 

Para 2022, para fazer face a tal situacao, a SCMAH continua a adotar medidas 

necessarias de prevencao de acordo com recomendacoes da Secretaria Regional de 

Sau de. 

33. Eventos subsequentes 

contingente. 

Em 31 de Dezembro de 2021 a SCMAH nao apresenta qualquer ativo ou passivo 

32 Contingenclas 

365 365 Tribunal Judicial de Angra do Herolsmo 

31.12.2020 31.12.2021 Descri~ao 

Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 a lnstituicao apresenta as seguintes 

responsabilidades decorrentes das garantias bancarias prestadas: 

31 Garantias 
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Diretora Financeira A Mesa Administrativa, 

Angra do Heroismo, 10 de maio de 2022. 

O Resultado Uquido do Exercicio positivo apurado foi de 1.223.583,27€, que se 

prop5e seja transferido na sua totalidade para a conta de Resultados Transitados. 

Nos termos da Lei, vimos submeter a apreciacao o presente Relat6rio, Balance e 

Contas do Exerdcio de 2021, para serem analisados em Assembleia-Geral e para 

posterior deliberacao, em conformidade. 

Proposta de Aplicacao de Resultados do Exerdcio 

instituicao, 

Espera-se que a instituicao seja capaz de prosseguir com a sua atividade e nao 

existem outros eventos relevantes ap6s a data do balance, com impacto nas 

dernonstracoes financeiras em 31 de dezembro de 2021. 

data de nenhum constrangimento grave que lrnpeca a continuidade das operacoes da 
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• A nae dis!ribuic;:ao dos dividendos da CEM, tern orientado a Mesa Administrativa na 

procura de solucoes para as valencias cronicamente deficitarias, corn resullados evidentes 

em 2021. 

• A recetividade do Gaverno Regional dos Acores, na substancial atualizac;:ao do 

financiamento e na disponibilizac;:ao de apoios complementares foi determinante para o 

resultado do exercicio. 

• O acrescimo significativo dos resultados consolidados. no valor de 1.223.583€, deve-se 

nao so ao aumento dos resultados positives da Caixa Econ6mica, mas tarnbem a um 

ajustamento no valor padr~o acordado com o Governo, para a valencia ERPI e dos 

subsidies atribuidos para combate a Covid-19. 

• As boas parcerias formalizadas pela lnstituic;:ao, na rscuperacao ou alienacao do seu 

patrim6nio, tern lido um impacto financeiro positive nas contas. Salienta-se em 2021 o 

papel da Camara Municipal de Angra do Heroismo neste dominio. 

• A alienac;:aa de patrim6nio niio produtivo ou de baixa rentabilidade. tern perrnitido o 

O Conselho Fiscal, ap6s analise, entende que deverao ser rsalcados os seguintes aspetos: 

Esta posic;:aa e retoreada pelo tear do Relatorio de Certificacao Legal de Contas, produzido pela 

Auditor Externo e Reviser or,cial de Contes da Santa Casa. 

O Relal6rio e Canlas. apresentado pela Mesa Administrative. relata com exatidao a atividade da 

lnstituic;:ao nas suas d1ferentes valencies. 

Considera o Conselha Fiscal que os ates de gest1rla dos Mesarios da Santa Casa da Miseric6rdia 

de Angra do Heraismo nae so garantiram o cumprimento da lei e dos seus estatutos. corno 

dirigiram respansavelmente a lnstituic;:ao neste periodo de pandemia. em que esteve sujeita a um 

acrascirno de deveres e compromissas na sua resposta social. 

Durante o ano de 2021, foi possivel acompanhar a gestao da Mesa Administrativa da Santa Casa 

da Miseric6rdia de Angra do Heroismo, atraves de reunloes regulares e da analise dos 

documentos contabilisticos. apresentados pelos tecntcos das areas financeira e contatnlistica da 

lnstituicao. 

No cumprimento dos Estatutos e do mandate que nos foi confiado, o Conselho Fiscal da Santa 

Casa da Miseric6rdia de Angra do Heroisrno vern apresentar o relat6rio da sua atividade, bem 

coma o seu parecer sobre o Relat6rio e Contas referente ao exercicio de 2021, elaborado pela 

Mesa Administrativa e submetido a nossa apreciacao. 

RELATORIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 

EXERCICIO DE 2021 
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t__ce_ 

O CONSELHO FISCAL 

Angra do Heroismo. 25 de male de 2022 

• Sejam aprovados o Relat6rio e Conlas da SCMAH aqui apresentados. inclumdo a proposta 

de aphca~ao de Resultados. 

• Seja lavrado um voto de louver a Mesa Admlrusfrativa e aos trabalhadores da Santa Casa, 

que a conduziram com empenho, resili~ncia e orpanizacao, em periodo de pandemia 

pro ongada aos resultados apresentados. 

Cons derando o aerna exposte, o Censelho Fiscal e de parecer que: 

investirnento na sua estrutura flsica, mantendo-a come a refer~ncia na resposta social na 

!Iha Terceira. 
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tstamos convrctos de que a prove de audltoria quc obtivemos e sutioente e apropriada para 

proporoonar uma base para a nosso opi11iiio. 

A nossa audltnrla foi etetuada de acordo com as Normas tntemectonats de Audttoria (ISA) c demais 

normas e ortentecoes tecnrcas e etlcas da Ordem dos Revlsores Oficiais tie Contas. As nossas 

responsabilidades nos termos dessas norrnas est5o dcscrites na $ecc:;ao "Responsabilidades do auditor 

pela auditorla das dernonstracoes finanreiran" abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da 

lel e cumprimos os dernais , equisitns eticos nos termos do codigo de etlca da Ordem dos Revlsores 

Oficiais de Cont a,;. 

Bases para a opiniao 

Em nossa oplnlac, as dernonstracoes financelras anexas apresentam de forma verdadelra e aproprtada, 

em todos os aspstos materiais, a poslcao financeira da SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ANGRA 

DO HEROISMO em 31 de dezembro de 2021 e o seu desernpcnho Iinenceirc e lluxos de caixa 

relatives ao ano ftndo naquela data de acordo com a Nonna ContaL>ilf;,tica e de Relato Financeiro para 

Entidades do Setor N20 tucrntlvo adot('!drl em Po,tugal atraves do Sistema de Normaliza~ao. 

Auditamos as dernonstracoes nnenceiras anexas da SANTA CASA DE r4ISERIC6R.DIA DE ANGRA 

DO HEROISMO, cue cornpreendern o balance em 31 de dczcrnbro de 2021 (que evidencia um total de 

45 328 168 euros e um total de lundos 1,aLriinoni;iis de 37 190 043 euros, incluindc um resultado 

liquldo de 1 223 583 euros), a oemonstracac dos resultados por naturezas, a demcnstracao das 
altcrar;ces nos Fuodos patrimonials, a dernonstraceo de lluxos de calxa relativas ao ano findo naquela 

data, e o anexo as demonstracces Financeiras que lncluem um resume das politicas <0ntabilisticas 

significativas. 

Opiniao 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRI\COES FINANCEIRAS 

CERTIFICAc;:AO LEGAL OAS CONTAS 

Mgl & Associados, SROC, Lda, 
Sede: Rua de Oamiao de G6is, 176 
tsc, 1.6 - 1.7 
4050 - 222 Porto 
Portugal 

Tel: +351225 074 3li0 
geral@mgi.pt 
www.rngl.pt 

mgi & associados Jj __ -;/ 
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A nossa responsabilldade consiste cm obter i:egu ranca razoavet sob re se as demo 1Stra,oes financeiras 
toTIO um todo estfio isentas de distor~oes materiais devldo a fraude ou a erro, e cmitir um relat6rio 
once conste a oossa opiniao. seguran,;a razoevel e um nf11el elevado de seguranr;a rnas nao e uma 
qarantia tie que vrna auditoria executada de acordo corn as TSA netetara sempre uma diston;;ao 
material quando exista. As dlstorcdes podcm ter oriqem em fraude ou erro e s~o conslderadas 
metertats se, isola:las ou coniuntarnente, se posse razoavelmente esperar que lnfluenciern dcci:,01.'S 
econemtcas dos utilizadores tomadas com base nessas dernonstracoes financeiras. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demnnstracdes financeiras 

O 6rgiio di! ftscallza_ao e respcnsevel pela suocrvisao tin processo de prepara~ao e divulga,ao da 

informac;ao financeira da Entld;:ide. 

avalia~o da capaddade da Entidad~ de se manter em continuldade, dtvulgando, quando 
epllcavel, as rnatcrtes que possam susotar duvidas slgnlflcatlv;:is score a continuidade das 

ativida:les. 

ado\;ilo ce politicas e crttertos contabllistlcos adequados nas circunstendas: e 

crro; 

ata<;ao e rnanutcncao de um sistema de controlo interno aprop-lado para pcm,itir a 
preparacao de demcnstracoes lin,incei res isentas de dlstor~5o rnatertal <1e11ida a fraude ou a 

elabora\;Al> do relat6rlo de gestao 110~ terrnos legals e regulamentares apncavets: 

prepara\;iio de dcmonstraGi'ies financelras que apresentem de forma verdodctra e aproonada a 
posi\;50 financeira, o desempenho financeiro e os nuxos de caixa da Entidade de acordo corn a 
No1111a Contabilistica e de Relato Flnancelro para Entic!a,l<c!'., du Setor Nao tucrativo adotada em 

Portugal atraves do Sistema de Nonm11iza,;ao; 

o 6rgao de gestao e responsavcl pcla: 

ResponsalJilidades do orgao de gestllo e do 6r95o de fiscaliza~ao pelas demcnstracoes 
financeiras 

A Certifica,;ao Legal das Contas de 2020 induiu uma reserve relactonada com o Facto dos ajustamentos 
dccu,rentes da aplica,;iio do Metodo da EQul11alencia Patri111011idl na substdiarle CAIXA CCONOM!CA DA 
MISER!CORD!A DE Ar•GAA DO HEROfSMO terern si<lo calculados com base em contas provlsortas. 
Conforme se encontra divulqado na nota 17 do /lnexo as oemonstracoes rlnancclrus, cm 2021 esta 
situasllo Ji\ se encontra uttrapassada, tendo sido efetuadas as devldas requlurizacoes. 

Outras materras 

Mgi & Associados, SROC, Lda. 
ln:;c.ri~5o na ORO( N.2 78 
11egisto na CN,VM N.! 20161&10 

mgi & associad~j 
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A nossil rcwor.sal>thdade indul ilinda a venficac;ao da concorri5nd.i da mforma;lio coost:anlc do 
relat6rfo de gesra :> com as demonslra\;5es flnanceiras. 

comunlcarros co,n cs encarregacos do oovema~ao, entre cutros assuntos, o ambito e o 
calend;\rio p aneado da audltor1.i. c <1s C(l1)Clusoes signlrtcatlvas dJ audilOtia incluindo qualquer 
dendl!nda ~,gniftca!Jva de controlo intemo lclentifkado durante a iludilul'ia. 

avallctrros a apresentac;ao, estrutura e conteudo global d<l~ oerncnstracoes fln;;nccird:., 
inclu ndo as d vulc;ac;<i<:s, e se essas demonstrar;ocs fin<1ncelras recresentem as tr.insa~oes e 
acontcc mentos sublacentes de forma a atlnQir urna .tpresentac!o eorepnada: 

conctulrr os sob-e a .ipro•Jtiac;ao do use, pelo 6rgac de ye-~tao, do pressupostn oa lU< l'lUi<lade 
e, com base nil prova de auditoria obndn, se exist!' qualquer lncerteza mater lal re ac,0011:fa 
ee-n acoolccimentos ou condlc;6es que possam s1.scitar duvldas :.•911ificat1vas sebre a 
aip.icidcde da tntidade para d,.1· contlnurdade as suas attvld.idcs. Se ccncl.nrmes que exlstc 
1..111a tncerteza material, dcvcmos chamar a atenr;ilo no 110:,so retatortc para as divulgar,ues 
reladorn,tl11s Inc uidas n..r:, demonstrac;oes flnancclrJs ou, caso essas dl111.lga~oc:. , ,;;o sejam 
adeqJa<las, modifitilr a nosse opiniao. As nossas condusees ~o bascodas f\a prova de 
audltorta obt rla ate ii data do nosso rci~lr'11 io. Porcm, acontectmentos ou condlc;oes futuras 
:,c;dc:rr le,;ar a q.ie a Entldade dcscontmue as suas atl\l·dadc!S; 

a11.ilt;Jnos a adequa,so das pc il GJs contabtlisticas usadas e .i rdLoahll.dade das esti'T1attv.is 
c:J11tabillsticas e respetlvas divulga~oes feltas pelo 6rgilo de yestiio; 

ooternos uma cornpreeusao do contrc!o lnterno relevante para a audltorla com o objebvo de 
conceber procc."<li111P11tos de audltorla que sejam apropnados nas drcunstJnoas, mas rao para 
expresser u,na opinlao sobre a encocia do cnntrolo lnterno da Entldadc; 

idc11blrcan.os e avaflamos os ri!.los de distor~o material d;ls demOl'stra<;6es rlmmwirc1~. 
c!e,·100 a fl'lluoe ou a errn, conceoemos e executumcs procedimentos de auclitora que 
respondam a esses rl<,ms, e obternos prove de audnorta que seje surlclente e ,1p1opriada para 
propordollilr una base pa-a a nossa op,ni.:;o. O nsco de nao detetar mna dista~.§o ma:er1al 
devido a 11,wde e maier do quc o nsco de niio detctar urna dlston;an material devido a erro, 
dado que a fraude podc envulver conluto, falslflc.i<;ao, ormssces intenclonais, fa1'><1., 
d?darar;oes ou sobrepes i;5o "" controlo mrerno: 

Como parte de urna audilona de acordo com as TSA, fa2emos juigamentos prolissiona,s e mantemos 
~tictsm<> pronssiom,I di,rante a aud1tor1.i e tarnbem: 

Mgl & Associados, SROC, Lda. 
lnscri~b n,, OROC rtt ,~ 
Reg.s:o ra 01\'J.I H.120J61G10 

mgi & associado;f! 
-~ 



130 

mgl worldwide.!• 
.:=>" 

4 

").._Q... k-.4 ~ J~ .. ?--. 
MGI & ASSOCIAOOS, SROC, LOA 
R.epns1.'<1ladd J)OI': 

Manuela Fernanda Barroso Vilela Ferreira, ROC n° 667 
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Porto, 12 de maio de 2022 

Dando cumprimento aos requisrtos legals apllcavels, somos de parecer que o relato,io de gestao for 
preparado de acordo com cs requtsttos legais e rcqulumcntares apliciiveis em v19or e a onforma~o nele 
constante e coerente com as dernonstracoes flnanceirns auditadas e, tendo em conta o conheclmento e 
a apreda~ao sobrc a Entidadc, nao identificamos lncorrecoes metenats. 

Sohre o rel.,rorio de gesUio 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E RF.GULAMENTARES 

Mgi a ASS-Oclados, SROC, Lda. 
lnscri,ao na OROC N,R 78 
llep:isto na CMVM IJ.~ 20161t10 
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