
RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

1.  Missão 

A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo (SCMVC) tem por fim a prática das obras de 

Misericórdia, visando o serviço e apoio com solidariedade a todos os que precisam, bem como 

a realização de actos de culto católico.  

2. Visão 

É desejo da SCMVC ser uma Instituição de referência ao nível da qualidade dos serviços 

prestados, do respeito pelo passado histórico-cultural, da preservação do património e da 

abertura à inovação social. 

3. Valores 

A prática das obras de Misericórdia assenta nos seguintes valores: humanidade, honestidade, 

solidariedade, transparência, igualdade, profissionalismo, equidade e rigor. 

4. Actividade Desenvolvida 

A Instituição intervém na comunidade através de respostas sociais dirigidas a diferentes 

públicos: 

Frequência Média de Utentes (%) 2019 2018 2017 2016 2015 

Estrutura Residencial Pessoas Idosas 100% 100% 100% 100% 100% 

Creches e Jardins de Infância 89% 88% 90% 83% 80% 

Apoio Domiciliário 
 

93% 97% 100% 100% 100% 

Cantina Social   N/A 60% 100% 100% 80% 

 

No caso das Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI), a Instituição manteve, pelo 

oitavo ano consecutivo, a ocupação plena das suas respostas, algo que deverá continuar a 

ocorrer nos próximos anos, dada a elevada procura por este tipo de serviço.  

No Apoio Domiciliário (SAD) a frequência média voltou a diminuir, tendo ficado nos 93%. A 

volatilidade da procura e a existência de outras instituições a prestarem o mesmo tipo de 

serviços parece estar a dificultar a angariação de novos utentes, fazendo com que o hiato 

temporal entre a saída de um utente e a entrada de outro seja relativamente elevado (em 

2019, o intervalo médio foi de 114 dias).  

Nas Creches e Jardins de Infância o acordo estabelecido com a Segurança Social continua a ser 

inferior à capacidade dos estabelecimentos. Este facto é extremamente importante, uma vez 

que apenas os utentes abrangidos pelo acordo são financiados. 



 

Em Setembro de 2017 a Instituição reabriu, no Jardim da Misericórdia, uma sala que 

permanecia encerrada desde 2014, aumentando, na prática, a capacidade do estabelecimento 

para 75 crianças (com a sala encerrada o estabelecimento apenas tinha condições para acolher 

50 utentes). 

Frequências 
(Infância) 

Creche Santiago 
da Barra 

Jardim Santiago 
da Barra 

Creche da 
Misericórdia 

Jardim da 
Misericórdia 

Frequência  
(face à capacidade) 

90% 84% 95% 87% 

Frequência  
(face ao acordo) 

103% 105% 118% 144% 

 

Nenhuma das respostas sociais cujo público-alvo são os mais novos tem ocupação plena. Esta 

é uma situação crónica, com maior incidência no caso dos Jardins, que sentem dificuldades 

para concorrer com o sector público, que apresenta uma solução financeiramente mais 

vantajosa para as famílias. 

Em comparação com as médias do ano passado verificaram-se diminuições no número de 

utentes a frequentar a Creche Santiago da Barra (-3) e o Jardim da Misericórdia (-1). No Jardim 

Santiago da Barra o número de utentes aumentou (+7), e na Creche da Misericórdia não se 

registaram variações. 

 

Apesar de, em termos médios, a frequência face ao acordo ter sido superior a 100% nas quatro 

respostas, houve períodos em que as frequências por sala foram inferiores ao acordado, 

nomeadamente na Creche Santiago da Barra e na Creche da Misericórdia. Este facto 
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representou um subaproveitamento de financiamento da Segurança Social no valor de 14,8 

mil euros (Santiago da Barra: 6,9 mil; Misericórdia: 7,9 mil). 

Neste momento o número de crianças inscritas e a distribuição pelas salas na Creche Santiago 

da Barra e na Creche da Misericórdia voltou a ser igual ou superior ao que está acordado com 

a Segurança Social, pelo que, não havendo desistências, o valor total do subsídio ao qual a 

Instituição pode aceder estará garantido até ao final do ano lectivo. 

5. Prestação de Contas 

Com o objectivo de tornar o mais transparente possível a gestão da Instituição, e dando 

seguimento às normas legais em vigor, a Mesa Administrativa coloca à disposição dos 

interessados as contas do exercício de 2019, acompanhadas pelos respectivos anexos 

contabilísticos. A qualidade e a veracidade das peças são garantidas pelo Definitório e pelo 

Revisor Oficial de Contas, cuja apreciação se encontra evidenciada no Parecer do Definitório e 

na Certificação Legal das Contas.  

6. Situação Patrimonial 

A evolução da estrutura do balanço permite compreender a situação patrimonial da 

Instituição. Tanto o activo como o passivo variaram negativamente, 1% e 34%, 

respectivamente. 

Estrutura do Balanço (€) 2019 2018 2017 

Activo não corrente 
 

 

7.325.707 7.703.967 7.738.582 

Activo corrente 
 

 

1.298.900 1.050.206 1.131.118 

Total do activo 
 

 

8.624.607 8.754.173 8.869.700 

Fundo patrimonial 
 

 

8.099.667 7.952.963 7.952.699 

Passivo corrente 
 

 

524.940 801.210 917.001 

Total do passivo 
 

 

524.940 801.210 917.001 

Total fundo patrimonial e passivo   8.624.607 8.754.173 8.869.700 

 

6.1.  Activo Corrente 

Em 2019 o activo corrente aumentou 24%, o que representa uma variação líquida de 

248.694€. Esta variação tem que ver com o facto do aumento do caixa e dos depósitos 

bancários ter sido superior à diminuição dos créditos a receber relacionados com o Projecto da 

Rede Local de Intervenção Social (financiado pelo POISE), mas também com a redução da 

dívida mantida pelas duas colaboradoras a quem a Instituição efectuou um empréstimo 

(liquidação de acordo com o plano de pagamentos). 

Dentro do activo corrente destaca-se ainda a diminuição dos diferimentos (nos últimos anos 

não se tem reforçado a conservação plurianual), e a diminuição do montante inscrito na 

rubrica “Estado e outros entes públicos”, que se deve ao facto de, em comparação com o ano 

anterior, estarem por formalizar menos pedidos de reembolso de IVA relacionados com obras. 



6.2.  Activo não Corrente 

Em termos de imobilizado, a evolução das principais rubricas foi a seguinte: 

Activo não corrente (€) 2019 2018 2017 

Activos fixos tangíveis              5.704.088    5.859.057                 5.915.463    

Propriedades de investimento 0                 0 0 

Investimentos financeiros              1.620.432                 1.844.910    1.822.542    

Activos intangíveis 
 

1.187                         0                         577    

Total     7.325.707   7.703.967                7.738.582    
 

A variação dos Activos Fixos Tangíveis (AFT) foi negativa (-2,6%), o que significa que o valor das 

aquisições efectuadas em 2019 foi inferior ao das depreciações. Os reforços de imobilizado 

mais significativos foram uma máquina de passar a ferro com caldeira incorporada para a 

Lavandaria (2 mil), um sistema de cancelas e de portas de emergência para o Lar da Piedade 

(1,6 mil) e um leitor de controlo de assiduidade, também para o Lar da Piedade (1,2 mil).  

Ainda dentro desta rubrica destaca-se o reforço, em cerca de 15 mil euros, do activo fixo 

tangível em curso, relacionado com a ampliação e remodelação do Lar de S. Tiago. 

Os investimentos financeiros diminuíram (-12,2%), essencialmente devido à diminuição dos 

depósitos bancários a prazo. Esta variação deveu-se ao facto de uma das aplicações ter 

vencido nos últimos dias de 2019, tendo transitado para o ano seguinte à ordem. Se a referida 

aplicação tivesse transitado a prazo, os investimentos financeiros teriam aumentado 4,2%. 

Relativamente aos activos intangíveis a variação reflecte a subscrição do plano de upgrades 

dos programas informáticos de apoio à gestão. 

6.3. Passivo Corrente 

Em termos de passivo corrente verificou-se uma diminuição de 34%, motivada pela queda 

significativa dos diferimentos (- 245 mil), algo que se deveu à conclusão do projecto da RLIS. 

Passivo corrente (€) 2019 2018 2017 

Fornecedores 

 

97.344   113.935   99.857   

Adiantamentos de clientes 3.500 10.292   10.292   

Estado e outros entes públicos 80.118   89.744   87.667   

Fundadores/beneméritos… 90  91  143   

Diferimentos 

 

14.203   259.423   387.643   

Outras contas a pagar 

 

264.970 273.245   287.826   

Outros  64.715 54.480   43.573   

Total     524.940   801.210   917.001   
 



A Instituição terminou o ano com uma dívida a fornecedores ligeiramente inferior à verificada 

em 2018, para o qual também terá contribuído, embora ligeiramente, a diminuição do tempo 

médio de pagamento, que foi de 41 dias.  

O valor da rubrica outros reflecte, essencialmente, os créditos de alguns residentes que 

ocupam vagas de reserva da Segurança Social nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas 

e que, por não terem família, ou não terem relação com a mesma, confiam a totalidade das 

reformas à Instituição, que mantém a sua gestão evidenciada em conta corrente apropriada.  

No total, o passivo foi inferior ao do ano anterior em cerca de 276 mil euros. 

6.4. Disponibilidades 

As disponibilidades da Instituição aumentaram 14%, cifrando-se nos 2,6 milhões de euros.  

Disponibilidades (€) 2019 2018 2017 

Caixa 

 

521                      477    1.879    

Depósitos à ordem 1.016.018    456.403    456.403    

Depósitos a prazo 1.621.842    1.852.616    1.852.616    

Total         2.638.382          2.309.496          2.360.601    

Nota: Os depósitos a prazo referidos na tabela e nas análises subsequentes incluem os outros investimentos financeiros. 

Para este aumento contribuíram, entre outros, os 85 mil euros provenientes da venda do 

prédio rústico em Nogueira (85 mil), e a diminuição dos pagamentos relacionados com a 

empreitada de ampliação e alargamento do Lar de S. Tiago (empreitada e fiscalização), que 

foram inferiores aos do ano anterior em 68 mil euros.  

 

Como se pode verificar no gráfico “Investimentos Financeiros – Dep. Prazo”, os juros obtidos 

têm diminuído consideravelmente.  
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Em 2019 a rentabilidade média dos depósitos foi de 0,3%, gerando proveitos no valor de, 

aproximadamente, 5,8 mil euros. A título de exemplo, em 2011 os depósitos a prazo renderam 

5,6%, contribuindo para os resultados com 85 mil euros. 

Apesar da diminuição do valor total dos depósitos a prazo reflectido nas peças contabilísticas, 

relacionado com o facto de uma das aplicações ter vencido nos últimos dias de 2019, no 

gráfico de baixo decidimos utilizar o valor médio investido durante o ano. 

 

Face à diminuição considerável dos proveitos relacionados com os depósitos a prazo, e uma 

vez que é pouco provável que as taxas de juro subam significativamente nos próximos anos, 

este poderá ser um bom momento para ponderar investimentos estratégicos que rentabilizem 

o capital acumulado, nomeadamente ao nível da recuperação e rentabilização do património, 

da qualificação dos recursos humanos e da constituição de um quadro técnico que permita a 

profissionalização da gestão. 

7. Origem dos Recursos 

Em 2019 os meios ao dispor da Instituição para financiar a sua actividade tiveram origens 

diversas.  

A maior parte dos rendimentos proveio da Segurança Social (40%), das comparticipações dos 

utentes e clientes (38%) e das rendas de imóveis (9%). Estas três rubricas estão na origem de 

cerca de 87% dos rendimentos da instituição.  
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As categorias de rendimentos tiveram a seguinte evolução: 

Rendimentos (€) 2019 2018 2017 

  
  

Valor ∆ Valor Valor 

Origem utentes/clientes 1.142.772 3% 1.106.664   1.064.870   

Subsídios da Seg. Social 1.173.974 3% 1.143.027   1.156.335   

Outros subsídios 

 

80.057 -41% 136.817   148.804   

Associados/Irmãos 

 

2.710 32% 2.060   3.140   

Doações e heranças 

 

12.211 -47% 23.194   12.145   

Trabalhos própria entidade 217.933 -4% 228.013   153.253   

Rendas de imóveis 

 

256.555 8% 237.574   236.806   

Outros ganhos 

 

68.689 -12% 78.401   141.099   

Juros e dividendos 

  

7.904 -36% 12.358   20.075   

Total     2.962.805 0% 2.968.108   2.936.526   

 

 Clientes/Utentes: venda de pinheiros e eucaliptos (+4 mil) e mensalidades (Jardins: +15 

mil, Lares: +13 mil e SAD: +4 mil). 

 Subsídios da Segurança Social: Creches (+2 mil), Jardins (+17 mil), Cantina Social (-11 mil) e 

Lares (+24 mil). 

 Outros subsídios: IEFP (- mil), SEF (-8 mil), POISE-RLIS (-51 mil) e Autarquia (+3,7 mil). 

 Doações e heranças: donativos sem contrapartida (-7 mil), espólio de ex-residentes (-6 

mil) e ordens do tribunal (+2 mil). 

 Trabalhos para a própria entidade: fim da Cantina Social (-8 mil), refeições fornecidas ao 

pessoal (- mil) e tratamento de roupa (- mil). 

 Rendas de imóveis: rendas comerciais (+4 mil) e rendas habitacionais (+15 mil). 

 Outros ganhos: pedidos de reembolso de 50% do IVA da alimentação (+9,5 mil), eventos e 

outras realizações (+2 mil); imputação de subsídios para investimentos (-3 mil); falta de 

pré-aviso nas cessações de contratos de prestação de serviços (+1,5 mil) e peso das 

situações excepcionais verificadas em 2018 (- 19 mil). 

 Juros: diminuição das taxas de juro (-4,5 mil). 

Em termos de vendas verificou-se um aumento das transacções com pinheiros e eucaliptos (+4 

mil). Apesar do elevado número de visitas à Igreja, os livros e publicações parecem não estar a 

ter grande saída, tendo-se facturado menos de setecentos euros. Face ao elevado número de 

livros em stock, poderá ser importante pensar em formas de dinamizar a sua venda. 

De um modo geral as prestações de serviços aumentaram em relação ao ano anterior. Na 

Creche/Jardim Santiago da Barra sentiu-se o efeito do aumento do número de utentes a 

frequentar o pré-escolar, que compensou a diminuição verificada na Creche (+6,6 mil). 

Também na Creche/Jardim da Misericórdia os rendimentos provenientes das prestações de 

serviços aumentaram (+7,4 mil), sendo que, neste caso, o aumento parece ter sido 

proporcionado pelo facto dos rendimentos dos encarregados de educação das crianças que 

frequentaram esta resposta social terem sido mais elevados, em comparação com o ano 

anterior. 



Nas Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas as prestações de serviços aumentaram 

significativamente no Lar de S. Tiago (+10,7 mil), algo que também aconteceu, embora em 

menor escala, no Lar da Piedade (+3,4 mil). Estes aumentos deveram-se à admissão de 

residentes a suportar comparticipações mais elevadas. 

No Serviço de Apoio Domiciliário, apesar de a frequência ter diminuído ligeiramente (-1 

utente), a facturação aumentou cerca de 3,9 mil euros, algo que se deveu à entrada de utentes 

com comparticipações mais elevadas e à subscrição de serviços adicionais por parte de quem 

já frequentava a resposta social.  

Os subsídios da Segurança Social aumentaram (+31 mil) impulsionados pela actualização das 

comparticipações públicas atribuídas às Creches, ERPI e SAD; pelo aumento do diferencial 

remuneratório das educadoras, relacionado com o aumento da média de vencimentos das 

colaboradoras com aquela categoria afectas ao Jardim de Santiago da Barra (+5,6 mil) e ao 

Jardim da Misericórdia (+ mil); e pelo facto da frequência no Jardim de Santiago da Barra ter 

sido superior ao estabelecido no acordo, algo que não aconteceu entre Janeiro e Agosto de 

2018, o que motivou uma quebra nos subsídios recebidos no ano anterior. Em sentido oposto, 

o fim do projecto da Cantina Social fez com que, naturalmente, a Instituição não tivesse direito 

a qualquer comparticipação, o que, em comparação com o ano anterior, significou menos 11 

mil euros. 

O valor da rubrica outros subsídios diminuiu devido ao término, em Abril de 2018, do projecto 

de Acolhimento de Refugiados (-8 mil), e à diminuição do subsídio atribuído pelo 

desenvolvimento da RLIS, projecto que terminou em Setembro de 2019 (-51 mil). Em 

contrapartida, os subsídios provenientes da autarquia aumentaram (+3,7 mil), graças à verba 

cedida pela Câmara Municipal de Viana do Castelo para comparticipar a praia dos meninos do 

Jardim-de-Infância. 

As doações e heranças diminuíram 47%, algo que se justifica pela diminuição dos donativos 

sem contrapartidas (-7 mil), mas também pela contabilização, em 2018, do espólio de uma ex-

residente do Lar de S. Tiago que, não tendo sido reclamado por herdeiros ou familiares, 

reverteu a favor da Instituição, de acordo com o que está definido na lei. 

A diminuição dos trabalhos para a própria entidade tem que ver, essencialmente, com a 

conclusão do projecto da Cantina Social, que fez com que se deixasse de valorizar as refeições 

e o trabalho que o pessoal do Lar da Piedade executava em prol daquela resposta.  

O valor da rubrica outros ganhos diminuiu devido a uma série de situações excepcionais que 

se verificaram em 2018 e que, naturalmente, não se repetiram em 2019, nomeadamente: 

indemnização recebida em virtude do não cumprimento, por parte do inquilino, do contrato 

de arrendamento do edifício da Rua José Espregueira (-7 mil); acerto efectuado nos seguros de 

acidentes de trabalho (-5,7 mil); e correcção do valor atribuído à Instituição como 

contrapartida pelo projecto do acolhimento de refugiados (-6 mil). Em contrapartida, registou-

se um aumento dos rendimentos referentes à restituição de 50% do IVA da alimentação (+9,5 

mil), à realização de eventos (Feira Medieval e Concerto na Igreja) e à cobrança de valores 

relacionados com a falta de pré-aviso nas cessações de contratos de prestação de serviços 

(+1,5 mil). 



Os rendimentos com juros e dividendos continuam a cair devido à contratação de taxas de 

remuneração de depósitos a prazo cada vez mais baixas.  

8. Gastos 

A maior fatia dos gastos da Instituição está relacionada com o pessoal (62%), o que dá 

consistência à ideia de que deverá haver uma visão estratégica para a gestão dos recursos 

humanos, não só pela sua importância em termos de custos, mas também devido ao papel que 

desempenham na qualidade do serviço prestado.  

Uma visão estratégica de recursos humanos implica o alinhamento dos recursos humanos com 

a estratégia da organização, nomeadamente através da identificação dos recursos necessários 

para concretizar os objectivos estratégicos da organização, da captação de competências, da 

clarificação do papel que se espera de cada colaborador, da definição de objectivos claros e 

atingíveis, da avaliação de desempenho e, evidentemente, do reconhecimento e compensação 

de quem se destaca no desempenho das suas funções. 

O peso do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e dos fornecimentos 

externos diminuiu ligeiramente face ao ano anterior, sendo agora de 30%. Por seu lado, as 

depreciações e amortizações representam 7% dos gastos.  

 

A actividade desenvolvida implicou os seguintes custos: 

Gastos de Exploração (€) 2019 2018 2017 

  
  

Valor ∆ Valor Valor 

FSE e CMVMC 

  

863.716 -5% 906.450   809.384   

Gastos com o pessoal 

 

1.789.972 -1% 1.814.070   1.747.484   

Outros gastos e perdas 38.461 85% 20.814   37.956   

Depreciações e amortizações 

 

182.403 -1% 183.411   171.918   

TOTAL     2.874.552   -2% 2.924.745   2.766.742 
 

Os custos diminuíram cerca de 50 mil euros em relação a 2018, com especial incidência nos 

fornecimentos e serviços externos (-153 mil), gastos com pessoal (-24 mil) e outros gastos e 

perdas (-17,6 mil).  
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8.1. Análise dos Gastos por Natureza 

De modo a compreender melhor as variações ocorridas elaborou-se uma análise aos gastos 

por natureza, nomeadamente ao nível das suas principais rubricas: fornecimentos e serviços 

externos, custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas, gastos com o pessoal e 

depreciações/amortizações.  

8.1.1. Fornecimentos e Serviços Externos e Custo das Merc. Vendidas e Mat. Consumida 

De forma a analisar melhor os gastos da instituição desdobraram-se os FSE e os CMVMC: 

FSE e CMVMC (€) 2019 2018 2017 

  Valor ∆ Valor Valor 

Alimentação 241.764   -16% 287.164   310.483     

Honorários 72.263   19% 60.728   58.509   

Conservação e reparação 146.968   4% 140.881   90.187   

Limpeza, higiene e conforto 129.351   0% 128.934   36.759   

Aquisição de materiais 51.572   28% 40.423   34.055   

Energia e outros fluidos 130.232   -9% 143.186   139.340   

Outros FSE  69.276  -18% 84.920 118.312   

Outros CMVMC 22.288   10% 20.214   21.741   

Total 863.715   -5% 906.450   809.384   
 

Em termos de alimentação verificou-se uma diminuição dos gastos na ordem dos 16% (-45 mil 

euros). Para apurarmos a variação real é necessário descontar nas ERPI a duplicação de gastos 

relacionada com a imputação dos custos da alimentação ao SAD e à Cantina Social (que é 

efectuada por via dos trabalhos especializados), bem como o efeito dos pedidos de restituição 

de 50% do IVA (no final de 2018 ainda não tinha sido efectuado nenhum pedido em relação 

àquele ano, enquanto no final de 2019 já se tinham pedido 6 reembolsos relativamente a 

2019).  

Assim, a diminuição real face ao ano anterior foi de, aproximadamente, 35 mil euros. Esta 

diminuição tem que ver com a conclusão do projecto da Cantina Social (-7 mil), e com as 

poupanças alcançadas nas ERPI (-29 mil), que se deveram à alteração da política de gestão dos 

refeitórios que, desde Março, passaram a ser geridos de forma autónoma, ou seja, sem 

recurso a uma empresa prestadora de serviços (Gertal). 

Nas Creches e Jardins, onde as cozinhas já eram geridas de forma autónoma, a evolução dos 

custos depende do estabelecimento que estivermos a analisar. No Santiago da Barra o gasto 

com géneros alimentares manteve-se praticamente inalterado, o que pode ser encarado como 

positivo, uma vez que, em média, frequentaram esta resposta mais 4 utentes do que no ano 

anterior. O cenário é diferente na Misericórdia, já que o aumento dos gastos (+1,4 mil) não 

pode ser justificado pela variação da frequência que, em média, até foi negativa: -1 utente. 

Os gastos com honorários aumentaram cerca de 11,5 mil euros (19%), impulsionados pelo 

aumento dos custos relacionados com a prestação de serviços jurídicos (+8,2 mil) e de nutrição 



(+7,8 mil). Em contrapartida, a Instituição deixou de recorrer à prestação de serviços de 

psicologia (-2,2 mil) e pediatria (-2,4 mil). 

Em relação ao ano anterior, os gastos com conservação e reparação cresceram 4%, tendo as 

principais variações ocorrido no Lar da Piedade (+9 mil), Lavandaria (+4,9 mil), Administração 

(+4,6 mil) e Calatrava (+4,1 mil). As intervenções mais significativas foram as seguintes: 

habitações da Avenida do Atlântico (28,8 mil); pavimento do Lar da Piedade (23,5 mil); telhado 

da moradia de Darque (11,8 mil); órgão da Igreja da Misericórdia (9,7 mil); equipamentos 

diversos da Lavandaria (5,5 mil); passeio, saneamento e telhado da Calatrava (4,6 mil) e 

habitações da Rua Monsenhor Daniel Machado (3 mil). Esclarece-se que foi mantida a política 

seguida nos últimos quatro exercícios, tendo-se optado por contabilizar, no período corrente, 

todos os gastos, inclusivamente aqueles que pudessem ser considerados conservação 

plurianual. 

Nos materiais gastou-se mais com artigos para oferta (+5,5 mil), material de escritório e 

didáctico (+3 mil), material de higiene e limpeza (+2 mil) e outros materiais (+5,5 mil). Em 

termos sectoriais o aumento mais significativo ocorreu na Administração (+7 mil) e deveu-se, 

essencialmente, à prenda de Natal dos colaboradores (a oferta de Natal de 2018 só foi 

adquirida em 2019 e a de 2019 só foi adquirida em 2020, o que fez com que em 2018 não 

tenha sido contabilizado nenhum montante). Outras variações significativas ocorreram no Lar 

da Piedade (+5 mil) e no Lar de S. Tiago (+2 mil). No Lar da Piedade o aumento deveu-se aos 

gastos com ferramentas e utensílios de desgaste rápido (ex: aquisição de barras de apoio e 

colchão hospitalar) e outros materiais (relacionados com a manutenção do edifício). No Lar de 

S. Tiago as rubricas que aumentaram foram as mesmas: ferramentas e utensílios de desgaste 

rápido (ex: toalhas de mesa e material para o refeitório) e outros materiais (relacionados com 

a manutenção do edifício). 

Relativamente à energia e fluidos destacam-se as diminuições dos gastos com gás (-8,6 mil) e 

electricidade (-6 mil), que anularam o efeito do aumento dos custos com água (+1,6 mil).  

Em termos de gás, as principais poupanças verificaram-se no Lar de S. Tiago (-3,5 mil), na 

Creche/Jardim Santiago da Barra (-2,9 mil) e no Lar da Piedade (-2 mil). Quanto à electricidade 

verificaram-se diminuições significativas na Administração (-2,1 mil), na Lavandaria (-1,7 mil), 

no Lar de S. Tiago (-1,5 mil) e na Creche Jardim Santiago da Barra (-1,3 mil). Contrariando a 

tendência geral, a electricidade aumentou na Creche/Jardim da Misericórdia (+1,5 mil) e no Lar 

da Piedade (+1,1 mil). No caso da água registaram-se ligeiros aumentos em praticamente todas 

as valências. 

Mais uma vez reforça-se que a falta de contadores ou outros sistemas que possibilitem o 

controlo dos consumos da Lavandaria não nos permitem, com precisão, analisar se as referidas 

variações estão relacionadas com este sector. A imputação dos gastos entre a Creche/Jardim 

da Misericórdia e a Lavandaria são efectuadas com base em dados históricos. 

Na rubrica outros fornecimentos e serviços externos a maior parte da variação tem que ver 

com a diminuição dos gastos com trabalhos especializados (-6,5 mil); deslocações, estadas e 

transportes (-2,6 mil); rendas e alugueres (-2,3 mil); seguros (-1,7) e publicidade e propaganda 



(-1,2). O facto da Cantina Social ter terminado também influenciou esta rubrica, na medida em 

que diminuíram os serviços prestados pelos lares a este sector (- 1,4 mil). 

8.1.2. Gastos com o Pessoal 

A rubrica de gastos com o pessoal teve uma diminuição de 1,3%, o que equivale, em termos 

absolutos, a cerca de 24,1 mil euros. 

Custos com o Pessoal (€) 2019 2018 ∆ 

Remunerações Pessoal 1.447.182 1.473.530 -2% 

Indemnizações 11.644 1.547 653% 

Encargos s/ Remunerações 297.580 303.460 -2% 

Seguro de Acidentes de Trabalho 25.405 23.204 9% 

Outros 8.161 12.329 -34% 

Total 1.789.972 1.814.070 -1,3% 
 

Em termos de remunerações, a principal diminuição ocorreu na RLIS (-21,5 mil), algo que se 

deveu à conclusão deste projecto, em Setembro de 2019. A RLIS justifica 81,7% da variação 

nesta rubrica. Para além da RLIS, registaram-se variações relevantes no Lar de S. Tiago (-9,6 

mil), no Parque Imobiliário (-9,4 mil), na Administração (+5,9 mil) e no SAD (+5 mil). 

N.º Médio 
Colaboradores 

Admin. 
Lar S. 
Tiago 

SAD 
Parq. 

Imobiliário 
Jardim 

Misericórdia 
RLIS Total 

2018 7 30 7 1 8 6 119 

2019 8 28 8 0 7 5 116 

Variação +1 -2 +1 -1 -1 -1 -3 

Nota: A tabela apenas contém os sectores onde se verificaram alterações no número médio de colaboradores. 

Para além das variações relacionadas com o aumento da retribuição mínima mensal garantida 

(salário mínimo) e das progressões na carreira (que têm maior impacto nas creches e jardins), 

contribuíram para estas variações as alterações em termos de número médio de 

colaboradores no Lar de S. Tiago (-2), Parque Imobiliário (-1), Administração (+1) e Serviço de 

Apoio Domiciliário (+1). 

No Parque Imobiliário a diminuição do número médio de colaboradores tem que ver com a 

rescisão do contrato por iniciativa da colaboradora que estava afecta a este sector, enquanto 

na Administração o aumento deve-se à constituição de uma equipa com vista à realização de 

trabalhos de manutenção nos equipamentos e edifícios. 

As indemnizações dispararam devido à necessidade de indemnizar os colaboradores que 

estavam afectos à RLIS, e a diminuição dos outros gastos com pessoal está relacionada com o 

decréscimo dos gastos com vestuário e calçado (-4 mil). 

 



Gastos com o Pessoal  2019 2018 2017 

Quadro de pessoal 116 119 117 

Gastos com o pessoal 1.789.972 1.814.070 1.747.484 

Gasto médio por colaborador 15.431 15.244 14.936 
 

O quadro do pessoal é constituído por 116 colaboradores, tendo o custo unitário médio por 

trabalhador subido para 15.431 euros, mais 1,2% do que no ano anterior.  

  

Em termos de remunerações, e olhando para dados de 2020, ou seja, tendo já em conta o 

último aumento da retribuição mínima mensal garantida (635€) e as contratações efectuadas 

no ano corrente, os colaboradores da Instituição auferem, em média, 806€, sendo que 81% 

tem um vencimento base igual ou inferior a mil euros, e 47% aufere, precisamente, o salário 

mínimo nacional. Em 2018, segundo dados da Pordata, o salário médio em Portugal era de 

970€. 

Os dois escalões mais elevados contêm apenas educadoras de infância, o que significa que 

apenas profissionais com esta categoria auferem vencimentos superiores a 1.500€. Em média, 

os colaboradores da Instituição com habilitações ao nível do ensino superior (29) auferem um 

vencimento base de 1.235€. Contudo, se excluirmos as educadoras de infância (12), a média 

cai para 943€, um valor bem aquém da média nacional para colaboradores licenciados, 1.547€, 

em 2017.   

O contrato colectivo de trabalho em vigor na Instituição é o Acordo Colectivo de Trabalho 

celebrado entre a Santa Casa da Misericórdia de Abrantes (e outras) e a FNE (e outros), 

publicado no BTE n.º 47 de 22 de Dezembro de 2001, e com actualização publicada no BTE n.º 

3 de 22 de Janeiro de 2010. Uma vez que a tabela de vencimentos mínimos por categoria 

prevista no referido BTE (2010) não foi actualizada (a SCMVC não subscreveu o acordo 

colectivo de trabalho publicado no BTE n.º 38 de 15 de Outubro de 2016), constata-se que 36% 

da tabela foi absorvida pelo aumento da retribuição mínima mensal garantida, o que tem 

provocado uma desvalorização significativa das condições reais de trabalho dos quadros 
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superiores e intermédios (ex: desvalorização do salário real e diminuição/anulação das 

diferenças salarias entre líderes e membros de equipa). 

Relativamente à faixa etária, 58% dos colaboradores têm idade superior à média (50 anos), e 

cerca de 33% atingirão a idade da reforma nos próximos 10 anos. Esta é uma situação 

relevante, já que importa garantir que o conhecimento acumulado pelos trabalhadores com 

mais anos de casa é transmitido aos novos colaboradores. Assim, os próximos 10 anos serão 

extremamente relevantes em termos da gestão de recursos humanos, já que a renovação do 

quadro de pessoal abre uma janela de oportunidade para a Instituição adaptar a sua estrutura 

às necessidades reais do mercado. 

8.1.3. Depreciações e Amortizações 

Em 2019 o valor das depreciações e amortizações diminuiu 0,6% (cerca de mil euros), 

representando agora 7% da totalidade dos gastos da Instituição. As depreciações do edifício 

sede (23 mil euros) e da Igreja (19 mil euros) continuam a penalizar bastante os resultados, 

uma vez que este património não gera proveitos suficientes para compensar os montantes 

depreciados.  

 

Em conjunto, as depreciações/amortizações destes dois sectores correspondem a 27% do 

total. 

8.2. Gastos Médios 

O gráfico seguinte demonstra a evolução dos gastos médios mensais por utente nas ERPI e 

SAD, sendo possível observar que o custo médio por utente no Lar de S. Tiago é inferior (-7,6%) 

ao verificado no Lar da Piedade. 

Entre 2015 e 2019 o gasto médio mensal aumentou 5,9% no Lar da Piedade e diminui 1,6% no 

Lar de S. Tiago, sendo agora de 1.132€ e 1.052€, respectivamente. 

No Serviço de Apoio Domiciliário têm-se verificado aumentos anuais progressivos, estando o 

valor nos 379€. Entre 2015 e 2019 o aumento foi de 20%. 
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9. Resultados 

A Instituição encerrou o ano com um resultado liquido de, aproximadamente, 85 mil euros. 

Resultados (€) 2019 2018 2017 

EBITDA 
 

270.657   226.773   341.702   

Resultado Operacional 88.254 43.362   169.784   

Resultado Líquido 85.121   39.552   167.659   
 

O EBITDA, resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos, teve um 

acréscimo de 19%, fruto de uma diminuição dos gastos na ordem dos 1,8%. Os resultados 

operacionais situaram-se nos 88 mil euros, sendo que a diferença entre o resultado 

operacional e o resultado líquido tem que ver com o imposto a pagar (3.133€). 
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Nos últimos nove anos a Instituição apresentou seis resultados líquidos positivos e três 

resultados líquidos negativos.   

9.1. Resultados Líquidos (por sector) 

Importa analisar os resultados líquidos por centro de custo de forma a compreender o seu 

contributo para o resultado final: 

Resultados Líquidos (€) 2019 2018 ∆ 

Lar S. Tiago -20.686   -73.065   52.379   

Lar Piedade -32.281   -31.406   -875   

Creche/Jardim Santiago da Barra 42.165   17.332   24.833   

Creche/Jardim Misericórdia -2.741   20.677   -23.418   

Apoio Domiciliário 1.007   -4.258   5.265   

Cantina Social 0   2.760   -2.760   

Igreja -27.024   -23.734   -3.290   

Administração -12.320   -7.038   -5.282   

Calatrava 8.702   12.848   -4.146   

Departamento Cultural 286   -533   819   

Garagens 734  894 -160   

Parque Imobiliário 167.630   131.609   36.021   

Acolhimento de Refugiados 0 9.475 -9.475 

RLIS -40.351 -16.009 -24.342 

Total 85.121   39.552   45.569   

 

As Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas continuam a dar prejuízo. Contudo, destaca-se 

a evolução do resultado no Lar de S. Tiago, que em relação ao ano anterior melhorou 52 mil 

euros. Destaque também para o Apoio Domiciliário, que passou a contribuir positivamente 

para os resultados.  

Se analisado como um só, o sector da infância manteve os resultados positivos (39 mil), ainda 

que se tenham verificado variações significativas na Creche/Jardim de Santiago da Barra (+24,8 

mil) e na Creche/Jardim da Misericórdia (-23,4 mil).  

Mais uma vez, o sector que mais contribuiu para o resultado líquido positivo da Instituição foi 

o Parque Imobiliário (168 mil). 

A melhoria no Lar de S. Tiago foi alcançada graças à significativa diminuição dos gastos com a 

alimentação (-20 mil) e com o pessoal (-15,3 mil), e aos aumentos dos rendimentos 

provenientes da prestação de serviços (+10 mil) e dos subsídios da Segurança Social (+14,5 

mil). Outras variações dignas de registo ocorreram nos trabalhos especializados (+3,7 mil), na 

conservação e reparação (-3,4 mil), na electricidade (-1,5 mil) e nas doações e heranças (-7,3 

mil). 



No Lar da Piedade o resultado foi semelhante ao do período anterior, uma vez que os efeitos 

relacionados com a diminuição dos gastos com a alimentação (-9 mil) e gás (-2 mil), e com o 

aumento dos rendimentos referentes à prestação de serviços (+3 mil) e aos subsídios da 

Segurança Social (+9,5 mil), foram anulados pelo aumento da despesa com conservação e 

reparação (+9 mil), materiais (+4,9 mil), electricidade (+1,1 mil), dívidas incobráveis (+5,2 mil) e 

correcções ao período anterior, entre as quais se destacam as rectificações relacionadas com 

os pedidos de reembolso de 50% do IVA da alimentação fornecida pela Gertal, cujo tipo de 

serviço a Autoridade Tributária considerou não se enquadrar na legislação que permite o 

referido reembolso (+3,3 mil). 

Apesar de, em conjunto, as respostas sociais destinadas à infância terem contribuído 

positivamente para o resultado, e de a variação conjunta ter sido de apenas 1,4 mil euros, se 

analisadas individualmente é possível identificar variações significativas.  

Na Creche/Jardim de Santiago da Barra os resultados melhoraram graças a uma evolução dos 

rendimentos na ordem dos 6%. Esta variação foi provocada pelo aumento dos subsídios 

provenientes da Segurança Social e do Ministério da Educação (+15 mil: frequência 

equivalente ao acordo no Jardim Santiago da Barra e diferencial remuneratório das 

educadoras), e pelo acréscimo da receita relacionado com a prestação de serviços – mais 

utentes a frequentar o Jardim (+6,4 mil). Em termos globais os gastos mantiveram-se 

praticamente inalterados (+0,4%). 

Na Creche/Jardim da Misericórdia o aumento dos rendimentos (+2%) não foi suficiente para 

cobrir o acréscimo de gastos (+7%). No que diz respeito aos rendimentos, a variação teve 

origem nos serviços prestados (+8 mil), na actualização dos subsídios da Segurança Social (+2 

mil) e na atribuição, por parte da autarquia, de uma verba para comparticipar a praia dos 

utentes do Jardim (+2,4 mil). Relativamente aos gastos, as principais variações ocorreram nos 

gastos com o pessoal (+13,7 mil); no tratamento da roupa por parte da Lavandaria da 

Instituição (+9,2 mil); na electricidade (+1,5 mil); na alimentação (+1,4 mil), no reconhecimento 

de dívidas incobráveis (+1,5 mil) e nas correcções referentes ao período anterior, 

nomeadamente as relacionadas com a restituição de comparticipações indevidas à Segurança 

Social (+1,9 mil). 

O Serviço de Apoio Domiciliário foi a única resposta social cujos resultados transitaram de 

negativos para positivos. Esta situação deveu-se ao facto dos rendimentos terem aumentado 

4%, enquanto os custos permaneceram estagnados. Do lado dos rendimentos destaca-se o 

aumento dos proveitos relacionados com a prestação de serviços (+4 mil), algo que se deveu à 

admissão de utentes com rendimentos mais elevados (e, consequentemente, com 

comparticipações mais altas) e à subscrição de serviços adicionais por parte dos utentes que já 

mantinham uma ligação contratual com a Instituição. Para o aumento dos rendimentos 

contribuiu também a cobrança das mensalidades respeitantes ao pré-aviso contratualizado em 

caso de cessação de contrato (+1,5 mil).  

Em contrapartida, a variação dos custos foi praticamente nula (+0,2%), tendo o aumento dos 

gastos com o pessoal (+7,2 mil) e com as correcções relativas ao período anterior (+1,3 mil) 

sido, em parte, compensadas pela redução dos gastos com o tratamento da roupa (-8,1 mil). 



Na Igreja, Administração e Calatrava os resultados pioraram em relação ao ano anterior 

devido à diminuição dos donativos (Igreja: -4,3 mil) e dos juros (Admin.: -4,5 mil), e ao 

aumento dos gastos com conservação e reparação (Calatrava: +4,1 mil). 

O Parque Imobiliário continua a ser a valência que garante o equilíbrio financeiro da 

Instituição e que, de certa forma, sustenta a sua actividade social, não só devido aos 

rendimentos que gera, mas também pela sua previsibilidade e estabilidade. Em relação ao ano 

anterior destaca-se a diminuição dos gastos com o pessoal (-12,5 mil) e com conservação e 

reparação (-7,6 mil), bem como o aumento dos rendimentos relacionados com rendas 

habitacionais (+13 mil) e rendas comerciais (+4,2 mil). 

Os projectos da Cantina Social e do Acolhimento de Refugiados terminaram em 2018, motivo 

pelo qual não tiveram expressão no período em análise.  

A Rede Local de Intervenção Social foi um projecto financiado por fundos comunitários que 

teve início em Setembro de 2016 e terminou em Setembro de 2019. O pedido de saldo final foi 

efectuado em Janeiro de 2020, estando pendente o pagamento, por parte da entidade de 

gestão, do último pedido de reembolso correspondente a, aproximadamente, 78 mil euros.  

O prejuízo contabilístico registado em 2019 reflecte o reconhecimento de um conjunto de 

gastos que, ao contrário do que se tinha previsto, não serão alvo de reembolso, 

nomeadamente: 1) processamento dos encargos com férias referente ao ano de 2016 e a 

pagar em 2017 (foram contabilizados 22 dias mas a entidade gestora apenas financia o 

proporcional correspondente ao tempo efectivamente trabalhado, ou seja, 4/12); 2) outros 

gastos com o pessoal relacionados com o facto da entidade gestora apenas considerar, para 

efeitos de reembolso, o número de horas real afecto à operação, excluindo feriados, faltas, 

baixas e os respectivos proporcionais do subsídio de férias e de Natal e, 3) cortes resultantes 

da auditoria independente efectuada e que ditou o não reembolso de 5% dos montantes 

referentes aos contratos celebrados com a EDP Comercial e com a Liqui.do, SA (ex: Candor), 

por inobservância dos princípios definidos no Código dos Contratos Públicos.  

Sem surpresas, por não serem reembolsáveis, foram também assumidos pela Instituição os 

gastos referentes às indemnizações pagas ao pessoal devido à cessação dos contratos (+7,6 

mil), aos quais se juntam os custos da elaboração do projecto - já assumidos em períodos 

anteriores (2,6 mil).  

Em termos globais, a RLIS terá custado cerca de 29 mil euros à Instituição, ainda que deste 

projecto tenha resultado uma inegável mais-valia social, e a SCMVC tenha herdado uma 

viatura e diverso equipamento administrativo (secretárias, cadeiras, armários, etc…), que 

poderá continuar a utilizar no futuro. 

9.2. EBITDA (por sector) 

A análise do EBITDA ajuda a reforçar as conclusões apresentadas anteriormente, 

nomeadamente quanto à performance individual das respostas e ao peso das depreciações. 

 



EBITDA (€) 2019 2018 ∆ 

Lar S. Tiago 31.182 -20.835 52.017 

Lar Piedade -8.452 -8.191 -261 

Creche/Jardim Santiago da Barra 66.084 40.648 25.436 

Creche/Jardim Misericórdia 29.521 51.642 -22.121 

Apoio Domiciliário 2.185 -2.543 4.728 

Cantina Social 0 2.761 -2.761 

Igreja -6.555 -3.036 -3.519 

Administração 3.340 7.796 -4.456 

Calatrava 19.853 24.971 -5.118 

Departamento cultural 813 -67 880 

Garagens 888 1.088 -200 

Parque Imobiliário 168.125 132.263 35.862 

Acolhimento de Refugiados 0 9.475 -9.475 

RLIS -36.327 -9.198 -27.129 

Total 270.657 226.774 43.883 
Nota: Neste mapa, o EBITDA da Lavandaria, considerado nas peças contabilísticas, está distribuído pelos sectores aos quais presta serviços. 

Embora o EBITDA seja importante para estudar a viabilidade económica dos diferentes centros 

de custo, são os resultados líquidos que nos permitem analisar a sustentabilidade dos sectores. 

As depreciações não podem ser olhadas como um custo fictício, mas sim como um 

instrumento que tem por objectivo incentivar a poupança dos recursos que, mais cedo ou mais 

tarde, serão necessários para conservar, reparar e/ou reequipar as diferentes valências. 

10. Indicadores 

Em termos de indicadores evidencia-se a baixa rentabilidade do activo, algo que está 

relacionado com a própria natureza da organização, que exige uma gestão conservadora, mas 

também com a incapacidade da Instituição em rentabilizar os investimentos financeiros 

(depósitos a prazo) e o património.  

 

Quanto à estrutura financeira, a Instituição continua a exibir níveis elevados de autonomia e 

liquidez, tendo o grau de endividamento descido de 10% para 6%. Esta variação está 

relacionada com o término do projecto da RLIS, que deu origem a uma diminuição dos 

diferimentos para níveis idênticos aos registados antes do início do projecto. 

Em relação aos tempos médios, a média de pagamento foi de 41 dias e a de recebimento de 2 

dias. 

Estrutura Financeira 2019 

Grau de autonomia financeira 93,91% 

Grau de endividamento 6,48% 

Grau de liquidez 247,44% 

Rentabilidade 2019 

Rentabilidade dos serviços prestados 7,43% 

Rentabilidade do activo (Earning Power) 1,02% 

Rentabilidade financeira 1,05% 



Tempos Médios (em dias) 2019 2018 2017 

Tempo médio de pagamento 41 46 45 

Tempo médio de recebimento 2 8 8 
 

11. Avaliação da Satisfação dos Utentes e Residentes 

No âmbito do processo de implementação do Sistema de Gestão da Qualidade, avaliou-se a 

satisfação dos utentes/residentes das Creches, Jardins-de-Infância, Estruturas Residenciais 

para Pessoas Idosas e SAD. 

A informação obtida é extremamente importante, uma vez que para além dos habituais 

indicadores económico-financeiros, a gestão dispõe agora de um conjunto de indicadores 

relacionados com a qualidade do serviço prestado. 

 

Os inquéritos realizados em 2019 permitem verificar que, de um modo geral, os beneficiários 

estão satisfeitos com o serviço prestado, havendo, naturalmente, margem para melhorias. 

Numa escala de 1 a 7, os níveis de satisfação geral ficaram entre os 4,9 e os 6,7, sendo que os 

resultados mais baixos foram obtidos no Lar de S. Tiago e os mais elevados na Creche Santiago 

da Barra. 

Resposta Social Satisfação Geral 
Disponibilidade  

para recomendar 
Vontade de mudar 

Creche da Misericórdia 6,029 97% 15% 

Jardim da Misericórdia 5,429 82% 32% 

Creche Santiago da Barra 6,700 100% 0% 

Jardim Santiago da Barra 5,955 94% 9% 

Apoio Domiciliário 6,545 100% 0% 

Lar da Piedade 5,625 96% 0% 

Lar de S. Tiago 4,864 80% 25% 

 

No Lar de S. Tiago os factores com menor índice de satisfação foram o seguimento dado às 

reclamações dos residentes, o estado de conservação dos edifícios e o nível de informação 

disponibilizado sobre mudanças/alterações na organização. Nesta resposta social, 25% dos 

inquiridos afirmou que, caso pudesse, mudaria de Lar, ainda que 80% estivesse disponível para 
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o recomendar a um amigo que precisasse. Estes resultados diferem dos obtidos no Lar da 

Piedade e no SAD, onde 100% dos utentes afirmaram não querer mudar de Lar/SAD, mesmo 

que o pudessem fazer. Merece relevo a constatação de que, também no Lar da Piedade, o 

estado de conservação dos edifícios esteve entre os factores com menor índice de satisfação. 

Na Creche Santiago da Barra os factores com maior índice de satisfação foram a possibilidade 

de visitar as instalações, a existência de uma pessoa de referência para obter informações 

sobre os educandos, e a elevada confiança que os encarregados de educação têm na Creche. 

Também nesta resposta social 100% dos inquiridos afirmaram não querer mudar de Creche (ao 

contrário do que acontece no Jardim da Misericórdia, onde 32% dos inquiridos manifestou 

essa vontade).  

12. Análise de contexto 

Em 2019 a Instituição efectuou, pela primeira vez, uma análise às suas forças, oportunidades, 

fragilidades e ameaças, da qual resultou o seguinte quadro síntese: 

Pontos Fortes (Contexto Interno) 
 
- “Marca” com quase 500 anos de história; 
- Vasto património urbano, rústico e cultural; 
- Elevados níveis de autonomia e liquidez financeira; 
- Órgãos sociais voluntários e com experiência em diferentes 
áreas; 
- Localização do edifício sede, da Igreja e dos vários 
estabelecimentos; 
- Prestação de apoio domiciliário aos fins-de-semana e 
feriados; 
- Possibilidade de horário prolongado nas creches e jardins; 
- Disponibilidade de creche e jardim-de-infância durante o mês 
de Agosto; 
- Creches e jardins-de-infância implementados em instalações 
modernas e de boa qualidade; 
- Experiência/antiguidade dos recursos humanos. 

Pontos Frágeis (Contexto Interno) 
 
- Baixa rentabilidade do activo (património); 
- Gestão não profissional; 
- Instabilidade na gestão da organização; 
- Inexistência de planos estratégicos periódicos; 
- Cultura organizacional pouco focada no cliente; 
- Falta de comunicação interna e externa; 
- Maioria dos funcionários com salários baixos para a exigência 
das funções que desempenham; 
- Recursos humanos pouco qualificados; 
- Forte dependência dos subsídios da Segurança Social; 
- Dificuldade em diversificar as fontes de financiamento; 
- Reduzido envolvimento dos stakeholders, nomeadamente 
Irmãos e colaboradores; 
- Falta de sentido de pertença à Instituição por parte da 
maioria dos funcionários; 
- ERPI implementadas em edifícios pouco funcionais. 
 

Oportunidades (Contexto Externo) 
 
- Existência de benefícios fiscais para as Misericórdias (ex: 
isenção de IMI); 
- Existência de fundos específicos para as Misericórdias (ex: 
FRSS); 
- Novo quadro comunitário para 2021-2027 (Portugal 2030); 
- Dinamização do mercado imobiliário na cidade; 
- Aumento do turismo na cidade; 
- Comunidade aberta ao estabelecimento de parcerias com 
IPSS e Misericórdias; 
- Necessidade de renovação do pessoal (1/3 reformar-se-á nos 
próximos 10 anos); 
- Envelhecimento da população; 
- Indisponibilidade das famílias para tomarem conta dos 
idosos; 
- Margem para se aumentar o número de utentes financiados 
nas creches e jardins-de-infância (capacidade > acordo); 
- Redução dos custos de comunicação (e-mail, redes sociais, 
newsletters online, youtube, etc…); 
- Taxas de juro historicamente baixas. 
 

Ameaças (Contexto Externo) 
 
- Opinião pública desfavorável relativamente às IPSS e 
Misericórdias; 
- Aumento constante das exigências legais; 
- Concorrência do sector privado (ERPI e SAD); 
- Concorrência do sector público (Creches e Jardins); 
- Diminuição da taxa de natalidade; 
- Crescente dependência das pessoas que procuram as ERPI e 
SAD; 
- Encarregados de educação cada vez mais exigentes e, por 
vezes, focados apenas em si e nas suas crianças; 
- Existência de vagas não financiadas nas creches e jardins-de-
infância (capacidade > acordo); 
- Falta de estacionamento junto às respostas sociais; 
- Novo estatuto do cuidador informal; 
- Taxas de juro historicamente baixas. 
 

 

 



13. Conclusão   

A Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo apresentou, pelo terceiro ano consecutivo, 

resultados líquidos positivos. Em comparação com o ano anterior, destaca-se a diminuição dos 

gastos com a alimentação nas ERPI, resultante da gestão autónoma dos refeitórios, bem como 

o acréscimo de rendimentos provenientes das prestações de serviços e dos subsídios da 

Segurança Social. 

Em termos analíticos, o Parque Imobiliário assumiu-se, mais uma vez, como o sector mais 

lucrativo, reforçando a sua importância estratégica na organização. Por seu lado, as Estruturas 

Residenciais para Pessoas Idosas continuam a dar prejuízo, ainda que o Lar de S. Tiago tenha 

melhorado significativamente a sua performance. 

Os primeiros indicadores de qualidade revelam níveis de satisfação geral positivos, havendo, 

contudo, margem para melhorias significativas. No caso das ERPI, o estado de conservação dos 

edifícios parece ser uma preocupação partilhada pelos vários residentes, algo que deverá 

merecer uma reflexão aprofundada por parte da gestão. 

Outra área que deverá merecer atenção especial por parte da gestão é a dos recursos 

humanos. Infelizmente, não foi possível, neste relatório, incluir indicadores de satisfação do 

pessoal, contudo, espera-se que no relato do próximo ano seja possível incluir informação 

sobre o nível de motivação e satisfação daqueles que diariamente contactam com os utentes e 

residentes e que, por esse motivo, são determinantes na qualidade do serviço prestado.  

As dificuldades financeiras crescentes sentidas pelas IPSS são bem conhecidas, pelo que é 

fundamental que se continue a acompanhar, de forma rigorosa, a performance da 

organização, na medida em que só assim será possível garantir a sua sustentabilidade. 

Contudo, a prestação de serviços de qualidade e a melhoria contínua exigem recursos, pelo 

que o grande desafio da Instituição passa pela utilização eficiente dos seus recursos, de modo 

a obter destes a rentabilização necessária para maximizar a satisfação e o bem-estar dos vários 

stakeholders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O presente documento foi redigido de acordo com o antigo acordo ortográfico. 


