
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 atos 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. Atividade desenvolvida 

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

públicos: 

Frequência média de utentes (%) 2020 2019 2018 2017 2016 

Estrutura Residencial Pessoas Idosas 94% 100% 100% 100% 100% 

Creches e Jardins de Infância 85% 89% 88% 90% 83% 

Apoio Domiciliário 
 

87% 93% 97% 100% 100% 

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

Nas creches não se considerou a frequência de abril, e nos jardins as frequências de abril e maio, uma vez que estiveram encerradas devido à pandemia. 

Nas estruturas residenciais para pessoas idosas verificou-se, pela primeira vez nos últimos 

anos, uma frequência inferior a 100%, algo que teve que ver com a suspensão das admissões 

durante o primeiro estado de emergência, a diminuição da procura por este tipo de resposta e 

a opção da mesa administrativa em manter algumas vagas por ocupar, de modo a garantir a 

existência de espaços para isolar eventuais casos suspeitos ou confirmados, tendo a lotação 

máxima sido reduzida temporariamente para, precisamente, 94% da capacidade total. Em 

comparação com o ano anterior, o Lar de S. Tiago e o Lar da Piedade tiveram, em média, 

menos 3 utentes cada um. 



No apoio domiciliário (SAD) a frequência média voltou a diminuir, tendo ficado nos 87%. Esta 

variação (-2 utentes), que confirma a tendência dos anos anteriores, deve-se a vários fatores, 

dos quais não se pode excluir a instabilidade verificada na direção técnica do serviço. Contudo, 

é indesmentível que a pandemia reforçou os fatores crónicos que têm justificado a 

incapacidade do SAD em conseguir uma ocupação plena, nomeadamente a volatilidade da 

procura e a existência de outras instituições a prestarem o mesmo tipo de serviço. Em 2020 o 

hiato temporal entre a saída de um utente e a entrada de outro foi, em média, de 123 dias (em 

2019 tinha sido de 114). 

Nas creches e jardins de infância também se verificou uma diminuição da frequência média, 

sendo que, para não se perder a possibilidade de comparação, não se consideraram na análise 

os meses em que os estabelecimentos estiveram encerrados. Assim, em comparação com as 

médias do ano passado verificaram-se diminuições no número de utentes na Creche da 

Misericórdia (-7) e no Jardim Santiago da Barra (-4), enquanto na Creche Santiago da Barra e 

no Jardim da Misericórdia não se registaram variações. Efetivamente, também nas creches e 

jardins a pandemia teve um impacto direto na procura, uma vez que o confinamento, o 

teletrabalho e o desemprego fizeram com que várias inscrições acabassem por ser anuladas, 

contribuindo decisivamente para a diminuição das frequências. 

O acordo estabelecido com a Segurança Social continua a ser inferior à capacidade dos 

estabelecimentos, o que é extremamente relevante, uma vez que apenas os utentes 

abrangidos por aquele são financiados.  

 

Para tentar resolver este problema, a mesa administrativa decidiu, em 2014, encerrar uma sala 

no Jardim da Misericórdia, reduzindo a capacidade para 50 utentes e, consequentemente, 

diminuindo o número de vagas não financiadas. Contudo, e apesar de ter resolvido alguns 

problemas de curto prazo, a decisão trouxe outro tipo de complicações, uma vez que não 

garantia a possibilidade de todos os utentes que tinham frequentado a Creche da Misericórdia 

prosseguirem para o pré-escolar naquele estabelecimento. Por esse motivo, em setembro de 

2017 a instituição reabriu a referida sala, voltando a repor a capacidade do estabelecimento 

Protocolos 
Creche Santiago  

da Barra 
Jardim Santiago 

da Barra 
Creche da 

Misericórdia 
Jardim da 

Misericórdia 

Acordo 37 60 66 45 

Capacidade 42 75 82 75 

Ocupação 38 59 71 65 



nas 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% 79% 87% 87% 

Frequência  
(face ao acordo) 

103% 98% 108% 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 setor público, que apresenta uma solução financeiramente mais 

vantajosa para as famílias. 

 

É importante referir que, pela primeira vez numa destas respostas (Jardim Santiago da Barra), 

a ocupação média foi inferior ao estabelecido no acordo com a Segurança Social, o que 

significa que o financiamento obtido ficou aquém do financiamento potencial. Já no ano 

passado se tinha verificado uma situação semelhante, já que, 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 (em 2019 este facto representou um 

subaproveitamento de financiamento no valor de 14,8 mil euros). Em 2020, devido à 

pandemia, a Segurança Social manteve as comparticipações independentemente das 

frequências, motivo pelo qual o referido subaproveitamento não ultrapassou os 5,3 mil euros, 

havendo ainda a expectativa de que este valor venha a ser restituído ao longo de 2021.  
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5. Prestação de contas 

Com o objetivo 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 2020, acompanhadas pelos respetivos 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. O ativo diminuiu 1,4% e o passivo aumentou 8,6%. 

Estrutura do balanço (€) 2020 2019 2018 

Ativo não corrente 
 

 

7.607.243 7.325.707 7.703.967 

Ativo corrente 
 

 

895.773 1.298.900 1.050.206 

Total do ativo 
 

 

8.503.016 8.624.607 8.754.173 

Fundo patrimonial 
 

 

7.932.793 8.099.667 7.952.963 

Passivo corrente 
 

 

570.223 524.940 801.210 

Total do passivo 
 

 

570.223 524.940 801.210 

Total fundo patrimonial e passivo   8.503.016 8.624.607 8.754.173 

 

6.1.  Ativo corrente 

Em 2020 o ativo corrente diminuiu 31%, o que representa uma variação líquida negativa de 

403.127€. Esta variação tem que ver, essencialmente, com a diminuição do caixa e dos 

depósitos bancários (à ordem), e com o facto de já terem sido liquidados os créditos a receber 

relacionados com o projeto da rede local de intervenção social, financiado pelo POISE. 

Dentro do ativo corrente destacam-se ainda os aumentos dos créditos a receber por parte do 

IEFP (incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, medida de apoio ao 

reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde, e outros programas) e da 

Autoridade Tributária (mais reembolsos de IVA a haver, relacionados com a empreitada no Lar 

de S. Tiago). Os diferimentos também aumentaram devido ao equipamento de proteção 

individual que transitou para o período seguinte.  

 



6.2. Ativo não corrente 

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

Ativo não corrente (€) 2020 2019 2018 

Ativos fixos tangíveis              5.783.166                 5.704.088    5.859.057    

Propriedades de investimento 0                 0 0 

Investimentos financeiros 1.823.483                 1.620.432                 1.844.910    

Ativos intangíveis 
 

593.68    1.187                         0    

Total     7.607.243   7.325.707   7.703.967   
 

A variação dos ativos fixos tangíveis (AFT) foi positiva (1,4%), o que significa que o valor das 

aquisições efetuadas em 2020 foi superior ao das depreciações. Os reforços de imobilizado 

mais significativos foram a aquisição de mobiliário para as Creches e Jardins de Santiago da 

Barra (8,9 mil) e Misericordia (6,2 mil); vitrais, janelas, vidros e portas para a Calatrava (8,3 

mil); portas corta-fogo para o Lar da Piedade (5,6 mil) e kits de controlo de acesso às creches e 

jardins (3,6 mil). 

Ainda dentro desta rubrica destaca-se a transferência da totalidade dos ativos fixos tangíveis 

em curso, valorizados, no seu conjunto, em cerca de 603,6 mil euros (Quinta de Boticas: 16,7 

mil; Centro de Acamados: 57,6 mil; Albergue de Peregrinos: 21,4 mil; Creche Santiago da 

Barra: 6,3 mil; Lar de S. Tiago: 418,1 mil e Lar da Piedade: 83,5 mil). Tratam-se de projetos que 

foram concluídos em 2020 ou que, por terem ficado pendentes de concretização, considerou-

se oportuno dar início à respetiva depreciação.  

Os investimentos financeiros aumentaram (12,5%), essencialmente devido ao reforço dos 

depósitos bancários a prazo. Contudo, esta variação deveu-se ao facto de, em 2019, uma das 

aplicações ter vencido nos últimos dias do ano, tendo transitado à ordem. Se a referida 

aplicação tivesse transitado a prazo, em 2020 os investimentos financeiros teriam diminuído 

2,7%. 

6.3. Passivo Corrente 

Em termos de passivo corrente verificou-se um aumento de 8,6%, motivado pelo aumento das 

rubricas outras contas a pagar (+45 mil), estado e outros entes públicos (+19,6 mil) e 

diferimentos (+17,3 mil).  

 



Passivo corrente (€) 2020 2019 2018 

Fornecedores 

 

70.397   97.344   113.935   

Adiantamentos de clientes 3.500 3.500 10.292   

Estado e outros entes públicos 99.684   80.118   89.744   

Fundadores/beneméritos… 180  90  91  

Diferimentos 

 

31.538   14.203   259.423   

Outras contas a pagar 

 

309.970 264.970 273.245   

Outros  54.954 64.715 54.480   

Total     570.223   524.940   801.210   
 

As justificações para cada um destes aumentos são, respetivamente, o aumento dos valores 

que se encontram por pagar aos fornecedores de investimentos (empreitada no Lar de S. 

Tiago); o elevado valor do IVA a liquidar devido pelo adquirente, processado em novembro, e 

que também tem que ver com a empreitada no Lar de S. Tiago; e os programas referentes à 

medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde que 

transitaram para 2021. 

A instituição terminou o ano com uma dívida a fornecedores inferior à verificada em 2019, 

para o qual também terá contribuído a diminuição do tempo médio de pagamento, que foi de 

30 dias.  

O valor da rubrica outros reflete, 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 superior ao do ano anterior em cerca de 45 mil euros. 

6.4. Disponibilidades 

As disponibilidades da instituição diminuíram 8,4%, cifrando-se nos 2,4 milhões de euros.  

Disponibilidades (€) 2020 2019 2018 

Caixa 

 

569 521                      477    

Depósitos à ordem 594.039 1.016.018    456.403    

Depósitos a prazo 1.821.341 1.621.842    1.852.616    

Total   2.415.949       2.638.382          2.309.496    

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



Para esta diminuição contribuíram, entre outros, os pagamentos relacionados com a 

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

montantes despendidos na aquisição de equipamento de proteção individual, e os restantes 

esforços relacionados com a pandemia (ex: gastos com a higienização dos espaços e pessoal). 

 

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

têm diminuído consideravelmente. Em 2020 a rentabilidade média dos depósitos foi de 0,17%, 

gerando proveitos no valor de, aproximadamente, 3,1 mil euros. A título de exemplo, em 2011 

os depósitos a prazo renderam 5,6%, contribuindo para os resultados com 85 mil euros. 

 

Apesar de contabilisticamente o valor dos depósitos a prazo ter aumentado face ao período 

anterior, na prática isso não se confirma, uma vez que em 2019 uma das aplicações, no valor 

de 250 mil euros, venceu nos últimos dias de 2019, motivo pelo qual transitou à ordem. Para 

evitar conclusões erradas, no gráfico de cima decidimos utilizar o valor médio investido 

durante cada um dos períodos. 
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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 2020 os meios ao dispor da instituição para financiar a sua atividade tiveram origens 

diversas.  

A maior parte dos rendimentos proveio da Segurança Social (43%), das comparticipações dos 

utentes e clientes (34%) e das rendas de imóveis (10%). Estas três rubricas estão na origem de 

cerca de 87% dos rendimentos da instituição.  

 

As categorias de rendimentos tiveram a seguinte evolução: 

Rendimentos (€) 2020 2019 2018 

  
  

Valor ∆ Valor Valor 

Origem utentes/clientes 971.499 -15% 1.142.772 1.106.664   

Subsídios da Seg. Social 1.213.709 3% 1.173.974 1.143.027   

Outros subsídios 

 

88.136 10% 80.057 136.817   

Associados/Irmãos 

 

6.860 153% 2.710 2.060   

Doações e heranças 

 

21.149 73% 12.211 23.194   

Trabalhos própria entidade 197.103 -10% 217.933 228.013   

Rendas de imóveis 

 

267.513 4% 256.555 237.574   

Outros ganhos 

 

60.841 -11% 68.689 78.401   

Juros e dividendos 

  

4.664 -41% 7.904 12.358   

Total     2.831.474 -4% 2.962.805 2.968.108   

Utentes/Clientes 
34% 

Seg. Social 
43% 

Rendas de imóveis 
10% 

Outros 
13% 

Rendimentos 



 

 Clientes/Utentes: venda de pinheiros e eucaliptos (-4 mil), mensalidades/atividades 

(creches: -61 mil; jardins: -65 mil, lares: -24 mil e SAD: + mil), visitas à Igreja (-11 mil) e 

outras comparticipações de utentes (-5 mil). 

 Subsídios da Segurança Social: creches (+21 mil), jardins (+3 mil), lares (+11 mil), SAD (+4 

mil). 

 Outros subsídios: IEFP (+19 mil), POISE/RLIS (-73 mil), autarquia (-4 mil), layoff (+26 mil), 

apoio à família (+4 mil), incentivo à normalização da atividade (+28 mil), adaptar social + 

(+8 mil). 

 Doações e heranças: donativos em dinheiro (-4,4 mil), donativos em espécie (+14,9 mil), 

ordens do tribunal (-2,7 mil) e consignação de IRS (+1,2 mil). 

 Trabalhos para a própria entidade: refeições fornecidas ao pessoal (-15,5 mil), outros (-2,9 

mil) e tratamento de roupa (-2,4 mil). 

 Rendas de imóveis: rendas comerciais (+4,3 mil), rendas habitacionais (+3,5 mil) 

exploração da Calatrava (+3,1 mil) 

 Outros ganhos: pedidos de reembolso de 50% do IVA da alimentação referentes a anos 

anteriores (-10 mil) e imputação de subsídios para investimentos (+2 mil). 

 Juros: diminuição das taxas de juro (-3,2 mil). 

Em termos de vendas verificou-se uma diminuição das transações com pinheiros e eucaliptos 

(-4 mil), uma vez que não se repetiram os negócios efetuados em 2019. 

De um modo geral as prestações de serviços diminuíram em relação ao ano anterior, com 

exceção do SAD, onde ser verificou um ligeiro aumento. 

Na creches e jardins de infância a diminuição tem que ver essencialmente com o 

encerramento decretado pelo Governo entre março e maio/junho, período durante o qual não 

foram cobradas comparticipações aos encarregados de educação.  

Contudo, não é de descurar a diminuição da frequência verificada nos meses que se seguiram, 

sendo que, em comparação com 2019, o Jardim de Santiago da Barra teve, em média, menos 4 

utentes por mês, e a Creche da Misericórdia menos 7 utentes. 

Nas estruturas residenciais para pessoas idosas a diminuição das prestações de serviços 

também está relacionada com a pandemia, sendo que, neste caso, o motivo não foi o 

encerramento, mas sim a necessidade de se manterem vagas desocupadas, de modo a que 

ficassem assegurados os espaços necessários para o isolamento de casos suspeitos ou 



confirmados. No Lar de S. Tiago a diminuição foi de 13 mil euros e no Lar da Piedade de 8,2 mil 

euros. 

No serviço de apoio domiciliário, apesar da frequência ter diminuído ligeiramente (-2 utentes), 

a faturação aumentou cerca de 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 significativamente (+39,7 mil), impulsionados 

pela atualização das comparticipações públicas atribuídas às creches, ERPI e SAD; e pelo 

aumento do diferencial remuneratório das educadoras (Jardim da Misericórdia: +14,5 mil; 

Jardim de Santiago da Barra: -4,9 mil). 

O valor da rubrica outros subsídios aumentou devido aos apoios relacionados com a pandemia 

(+65,7 mil) e à medida de apoio do IEFP (+19 mil) com vista ao reforço de emergência dos 

equipamentos sociais e de saúde, que compensaram as diminuições relacionadas com a 

conclusão, em setembro de 2019, da rede local de intervenção social (-73 mil), projeto que foi 

financiado pelo POISE. Este ano a instituição não recebeu o subsídio que a Câmara Municipal 

de Viana do Castelo costuma atribuir para comparticipar a praia dos meninos do jardim de 

infância (-3,7 mil) que, de resto, também não se realizou. 

As doações e heranças aumentaram significativamente devido aos donativos em espécie que a 

instituição recebeu, principalmente quando ocorreu o surto no Lar de S. Tiago (equipamento 

de proteção individual e refeições). Em contrapartida verificou-se uma diminuição dos 

donativos em dinheiro (algo que está fortemente relacionado com o encerramento da Igreja e 

o menor número de missas realizadas) e das penalizações pecuniárias que revertem a favor da 

instituição por ordem do tribunal. 

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

de se terem fornecido menos refeições ao pessoal, uma vez que as creches e jardins estiveram 

encerradas cerca de dois meses e meio e o pessoal dos serviços centrais, por exemplo, deixou 

de almoçar no Lar da Piedade quando foram proibidas as visitas aos lares. A diminuição na sub-

rubrica outros deve-se ao menor número de refeições fornecidas pelas estruturas residenciais 

para pessoas idosas ao serviço de apoio domiciliário (a frequência média de utentes no SAD 

diminuiu e durante o surto no Lar de S. Tiago as refeições foram fornecidas pela Câmara 

Municipal), e à diminuição dos gastos com tratamento de roupa em relação ao período 

homólogo (-2,6%).  



O valor da rubrica outros ganhos diminuiu essencialmente devido ao facto dos pedidos de 50% 

do IVA da alimentação estarem a ser efetuados com um intervalo de tempo menor face à data 

em que a fatura é emitida, o que faz com que o benefício financeiro proporcionado seja 

descontado directamente no custo da alimentação, em vez de ser contabilizado na rubrica de 

rendimentos relacionada com correções ao período anterior. Simultaneamente verificou-se 

um ligeiro aumento das imputações de subsídios para investimentos, relacionada com o final 

da empreitada que se encontrava em curso no Lar de S. Tiago (Fundo Rainha D. Leonor). 

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

remuneração de depósitos a prazo cada vez mais baixas, e ao vencimento de um dos 

empréstimos que a instituição concedeu a duas colaboradoras. 

8. Gastos 

A maior fatia dos gastos da instituição está relacionada com o pessoal (63%), 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 colaboradores com a 

estratégia da organização, nomeadamente através da identificação dos recursos necessários 

para concretizar os objetivos definidos, da captação de competências, da clarificação do papel 

que se espera de cada colaborador, da definição de objetivos claros e atingíveis, da avaliação 

de desempenho e, evidentemente, do reconhecimento e compensação de quem se destaca no 

desempenho das suas funções. 
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O peso do custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e dos fornecimentos 

externos diminuiu ligeiramente face ao ano anterior, sendo agora de 29%. Por seu lado, as 

depreciações e amortizações continuam a representar 7% dos gastos.  

A atividade desenvolvida implicou os seguintes custos: 

Gastos de exploração (€) 2020 2019 2018 

  
  

Valor ∆ Valor Valor 

FSE e CMVMC 

  

847.990 -2% 863.716 906.450   

Gastos com o pessoal 

 

1.888.258 5% 1.789.972 1.814.070   

Outros gastos e perdas 31.128 -19% 38.461 20.814   

Depreciações e amortizações 

 

206.402 13% 182.403 183.411   

TOTAL     2.973.778   3% 2.874.552   2.924.745   
 

Os custos aumentaram cerca de 99 mil euros em relação a 2019, com especial incidência nos 

gastos com pessoal (+98 mil) e depreciações/amortizações (+24 mil).  

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 (€) 2020 2019 2018 

  Valor ∆ Valor Valor 

Alimentação 203.406   -16% 241.764   287.164   

Honorários 87.595   21% 72.263   60.728   

Conservação e reparação 141.168   -4% 146.968   140.881   

Limpeza, higiene e conforto 151.538   17% 129.351   128.934   

Aquisição de materiais 59.901   16% 51.572   40.423   

Energia e outros fluidos 118.801   -9% 130.232   143.186   

Outros FSE  58.203  -16% 69.276 84.920 

Outros CMVMC 27.378   23% 22.288   20.214   

Total 847.990   -2% 863.715   906.450   
 

Em termos de alimentação verificou-se uma diminuição dos gastos na ordem dos 16% (-38 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 (que é efetuada por via dos 

trabalhos especializados), bem como o efeito dos pedidos de restituição de 50% do IVA (no 

final de 2019 tinham sido efetuados 6 reembolsos referentes àquele ano, enquanto no final de 

2020 já se tinham pedido 8 reembolsos relativamente a 2020).  

Assim, a diminuição real face ao ano anterior foi de, aproximadamente, 39 mil euros. Esta 

diminuição tem que ver essencialmente com o encerramento das creches e jardins durante o 

primeiro estado de emergência, e com a diminuição das frequências médias de utentes nas 

várias respostas sociais (C/J Santiago da Barra: -9,5 mil; C/J Misericórdia: -8,1 mil; Lar da 

Piedade: -6,7 mil; Lar de S. Tiago: -12,8 mil; SAD: -1,7 mil).  

Os gastos com honorários aumentaram cerca de 15,3 mil euros (21%), impulsionados pelo 

recurso à prestação de serviços nas áreas da animação sociocultural (+7,9 mil), assessoria 

cultural (+7,8 mil), arquitectura (+6,8 mil), enfermagem (+5,3 mil) e jurídica (+2 mil). Nas áreas 

da animação sociocultural e da enfermagem o aumento deve-se ao reforço das equipas em 

época de pandemia, sendo que, no caso da enfermagem, os reforços corresponderam a um 

gasto de 1,6 mil euros no Lar da Piedade e 3,7 mil no Lar de S. Tiago. Em termos de assessoria 

cultural recorreu-se ao serviço de uma técnica especializada para apoiar a mesa administrativa 

nesta área, e na área da arquitectura os aumentos têm que ver com a tentativa de 

licenciamento do Lar da Piedade e os estudos efetuados na casa que a instituição detém na 

Rua Nova de Santana. Destaque também para o recurso aos serviços de uma pessoa para dar 

apoio aos idosos durante o surto que ocorreu no Lar de S. Tiago (1,5 mil). Por outro lado 

verificaram-se diminuições em todas as rubricas relacionadas com as atividades 

extracurriculares, que foram suspensas em março devido à pandemia, e até ao momento não 

foram retomadas. 

Em relação ao ano anterior os gastos com conservação e reparação diminuíram 3,9%, tendo as 

principais variações ocorrido no Lar da Piedade (-24 mil), parque imobiliário (-23,6 mil), Igreja 

(+26,8 mil), Calatrava (+11,2 mil) e SAD (+3,5 mil). As intervenções mais significativas foram as 

seguintes: conservação e restauro do retábulo-mor da Igreja (33 mil), remoção de alcatifa e 

aplicação de massa e vinílico no chão da Calatrava (7,7 mil), envernizamento do chão da Igreja 

(3,6 mil) e reparação de máquina de lavar roupa da lavandaria (3,2 mil). Salienta-se que foi 

mantida a política seguida nos últimos cinco exercícios, tendo-se optado por contabilizar, no 

período corrente, todos os gastos, inclusivamente aqueles que pudessem ser considerados 

conservação plurianual. 



Na limpeza, higiene e conforto os gastos aumentaram cerca de 17%, algo que está fortemente 

relacionado com a pandemia e a consequente necessidade de se reforçarem os procedimentos 

de higiene. Os aumentos foram mais intensos nas estruturas residenciais para pessoas idosas 

(Lar de S. Tiago: +13 mil; Lar da Piedade: +6,9 mil), algo a que não é alheio o facto das creches 

e jardins terem estado encerradas durante cerca de dois meses e meio (Santiago da Barra: +2 

mil; Misericórdia: + mil). Também no SAD se registou o aumento dos gastos referentes a esta 

rubrica (+1,2 mil). 

Nos materiais gastou-se mais com artigos para oferta (+4,5 mil), encargos com a saúde de 

utentes (+4,7 mil) e ferramentas/utensílios (+4,4 mil). Estes aumentos deveram-se, 

respetivamente, ao facto dos cartões de oferta oferecidos aos colaboradores no âmbito do 

natal de 2019 apenas terem sido adquiridos em 2020; ao reforço das necessidades de saúde 

relacionadas com a pandemia; e à aquisição de materiais diversos para as valência, como por 

exemplo edredões, instrumentos de cozinha e ferramentas para a equipa de manutenção. 

Relativamente à energia e fluidos a tendência foi de diminuição generalizada dos gastos, 

destacando-se as variações na eletricidade (-5,5 mil), água (-2,5 mil), gasóleo (-2,4 mil) e gás (-

1,5 mil). Em termos de eletricidade as principais poupanças registaram-se no Lar da Piedade (-

2,3 mil) e na lavandaria (-2 mil). No que diz respeito ao gasóleo a principal variação ocorreu na 

lavandaria (-1,8 mil) e, relativamente à água, o sector que menos gastou face ao período 

homólogo foi a Creche e Jardim Santiago da Barra (- mil). A conta do gás diminuiu de forma 

mais expressiva no Lar de S. Tiago (-1,6 mil) e na Creche e Jardim Santiago da Barra (-1,1 mil), 

tendo aumentado no Lar da Piedade (+1,7 mil). 

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 setor. A imputação dos gastos entre a Creche/Jardim da 

Misericórdia e a lavandaria são efetuadas com base em dados históricos. Convém referir que a 

diminuição da água poderá não ser real, já que são conhecidos os problemas de faturação que 

envolvem a empresa Águas do Alto-Minho. 

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

com a diminuição dos gastos com deslocações, estadas e transportes (-7,9 mil) e serviços 

diversos (-5,2 mil). A variação nas deslocações deve-se ao facto de não se terem realizado 

passeios nem efetuado praia nas creches e jardins, ao contrário do que é habitual. Nos serviços 

diversos a diminuição dos custos está relacionada com o final do projeto da RLIS, já que era 



nesta rubrica que se contabilizavam os valores referentes ao arrendamento das instalações e 

aluguer de equipamentos. 

8.1.2. Gastos com o pessoal 

A rubrica de gastos com o pessoal teve um aumento de 5%, o que equivale, em termos 

absolutos, a cerca de 98,3 mil euros. 

Custos com o pessoal (€) 2020 2019 ∆ 

Remunerações pessoal 1.470.137 1.447.182 +2% 

Indemnizações 5.794 11.644 -50% 

Encargos s/ remunerações 289.942 297.580 -3% 

Seguro de acidentes de trabalho 24.166 25.405 -5% 

Outros 98.219 8.161 +1.104% 

Total 1.888.258 1.789.972 +5% 
 

Em termos de remunerações, o principal aumento ocorreu nas estruturas residenciais para 

pessoas idosas, com especial incidência no Lar de S. Tiago (+83 mil), cujo aumento foi muito 

superior ao registado no Lar da Piedade (+13,4 mil).  

Estas variações estão fortemente relacionadas com a pandemia, que obrigou a instituição a 

reforçar os recursos humanos em número e em tempo de trabalho (nomeadamente com o 

recurso a horas extraordinárias) para dar cumprimento aos respetivos planos de contingência, 

mas também com o aumento da retribuição mínima mensal garantida (salário mínimo), com as 

progressões na carreira (que têm maior impacto nas creches e jardins) e com a compensação 

adicional atribuída aos colaboradores que realizaram um esforço adicional e participaram 

ativamente na resposta ao surto de COVID-19 que ocorreu no Lar de S. Tiago, e que mobilizou 

toda a instituição (cerca de 18 mil euros). 

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

 

 

N.º Médio 
Colaboradores 

Lar S. 
Tiago 

Lar 
Piedade 

C/J. 
Santiago 

C/J 
Misericórdia 

SAD RLIS Total 

2019 28 23 16 22 8 5 116 

2020 34 22 18 26 7 0 121 

Variação +6 -1 +2 +4 -1 -5 +5 



Na análise do número médio de colaboradores, importa ter em mente que o quadro não inclui 

prestadores de serviços e que o período de 2019 comporta, até setembro, os colaboradores 

afetos ao projeto da rede local de intervenção social, motivos pelos quais a variação total face 

ao período homólogo não foi superior. 

Em termos de número médio de colaboradores o principal reforço ocorreu no Lar de S. Tiago 

(+6), Creche/Jardim da Misericórdia (+4) e Creche/Jardim de Santiago da Barra (+2). O Lar da 

Piedade e o SAD conseguiram gerir a situação sem recorrer a pessoal adicional, e na RLIS, 

conforme já foi referido, a diminuição tem que ver com a conclusão do projeto, em setembro 

de 2019. 

Apesar do número médio de colaboradores nas creches e jardins ter aumentado, o valor das 

remunerações diminuiu face ao período homólogo, algo que se deve ao regime de lay-off 

simplificado ao qual a instituição aderiu quando os estabelecimentos de ensino foram 

encerrados. O lay-off simplificado é também a razão pela qual os encargos sobre as 

remunerações sofreram uma variação negativa. 

O significativo aumento da rubrica outros também está relacionado com a pandemia, uma vez 

que é nesta conta que se encontram contabilizados os gastos com a aquisição de equipamento 

de proteção individual para os colaboradores, bem como os custos referentes a um 

alojamento local que, durante o surto no Lar de S. Tiago, foi requisitado para garantir que os 

colaboradores permanecessem em isolamento profiláctico sem colocar em risco as suas 

famílias.  A aquisição de EPI destinado ao combate ao vírus SARS-CoV-2 justifica praticamente 

a totalidade do aumento verificado (92%), sendo que as variações mais significativas 

ocorreram naturalmente nas estruturas residenciais para pessoas idosas (Lar de S. Tiago: 55,5 

mil; Lar da Piedade: 15,4 mil). 

Gastos com o pessoal  2020 2019 2018 

Quadro de pessoal 121 116 119 

Gastos com o pessoal 1.888.258 1.789.972 1.814.070 

Gasto médio por colaborador 15.605 15.431 15.244 
 

O quadro do pessoal é constituído por 121 colaboradores, tendo o custo unitário médio por 

trabalhador subido para 15.605 euros, mais 1,1% do que no ano anterior.  



  

Em termos de remunerações, e olhando para dados de 2021, ou seja, tendo já em conta o 

último aumento da retribuição mínima mensal garantida (665€), os colaboradores da 

instituição auferem, em média, 821€, sendo que 84% tem um vencimento base igual ou 

inferior a mil euros, e 58% aufere, precisamente, o salário mínimo nacional. Em 2018, segundo 

dados da Pordata, o salário médio em Portugal era de 970€. 

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

significa que somente profissionais com esta categoria auferem vencimentos superiores a 

1.500€. Em média, os colaboradores da instituição com habilitações ao nível do ensino 

superior (26) auferem um vencimento base de 1.250€. Contudo, se excluirmos as educadoras 

de infância (12), a média cai para 990€, um valor bastante aquém da média nacional para 

colaboradores licenciados, 1.547€, em 2017.   

O contrato coletivo de trabalho em vigor na instituição é o acordo coletivo 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 atualização 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 atualizada (a SCMVC não subscreveu o acordo coletivo 

de trabalho publicado no BTE n.º 38 de 15 de outubro de 2016), constata-se que uma grande 

parte 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 

superiores e intermédios (ex: desvalorização do salário real e diminuição – ou anulação - das 

diferenças salarias entre as chefias intermédias e os restantes elementos das equipas). 
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Relativamente à faixa etária, 56% dos colaboradores têm idade superior à média (47 anos), e 

cerca de 26% 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. 

Ressalva-se que, por uma questão de simplificação, os dados mencionados referem-se ao 

pessoal que se encontrava ao serviço em janeiro de 2021, pelo que poderão haver 

divergências, embora pouco significativas, se a análise for efetuada tendo em conta o quadro 

de pessoal efetivo (ex: a média de idades tenderia a ser superior). 

8.1.3. Depreciações e amortizações 

Em 2020 o valor das depreciações e amortizações aumentou 13% (cerca de 24 mil euros), 

mantendo um peso relativo de 7% na totalidade dos gastos da instituição.  

O aumento verificado tem que ver, essencialmente, com o início da depreciação de um 

conjunto de investimentos que se encontravam em curso, valorizados, no seu conjunto, em 

cerca de 603,6 mil euros (Quinta de Boticas: 16,7 mil; Centro de Acamados: 57,6 mil; Albergue 

de Peregrinos: 21,4 mil; Creche Santiago da Barra: 6,3 mil; Lar de S. Tiago: 418,1 mil e Lar da 

Piedade: 83,5 mil). 

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.  
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Em conjunto, as depreciações/amortizações destes dois sectores (Administração e Igreja) 

correspondem a 28% 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, nos três setores, os valores dispararam significativamente 

(Lar S. Tiago: +32%; Lar Piedade: +11%, SAD: +23%). 

Pela primeira vez nos últimos 5 anos, o custo médio por utente no Lar de S. Tiago foi superior 

(+10%) ao verificado no Lar da Piedade, sendo que, entre 2015 e 2020, os gastos médios 

mensais aumentaram 18% no Lar da Piedade e 30% no Lar de S. Tiago, sendo agora de 1.259€ 

e 1.385€, respetivamente. 

No serviço de apoio domiciliário têm-se verificado aumentos anuais progressivos, estando o 

valor nos 466€. Entre 2015 e 2020 o aumento foi de 47%. 

 

Naturalmente os dados referentes a 2020 devem ser analisados com cautela, uma vez que se 

tratou de um ano atípico, cujos custos foram impulsionados pela pandemia. Ainda assim, os 

dados são relevantes para se perceber qual o impacto da referida situação na estrutura de 

custos da instituição. 

9. Resultados 

A instituição encerrou o ano com um resultado liquido negativo de, aproximadamente, 142 mil 

euros. 
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Resultados (€) 2020 2019 2018 

EBITDA 
 

64.099   270.657   226.773   

Resultado Operacional -142.303 88.254 43.362   

Resultado Líquido -142.303   85.121   39.552   
 

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

diminuição de 76%, fruto de uma diminuição dos rendimentos na ordem dos 4% e de um 

aumento dos gastos (sem depreciações, gastos de financiamento e impostos) equivalente a 

3%. Os resultados operacionais situaram-se nos 142,3 mil euros negativos, não havendo, no 

período em análise, nenhuma diferença entre o resultado operacional e o resultado líquido, 

uma vez que não se apuraram impostos a pagar. 

 

Nos últimos dez anos a instituição apresentou seis resultados líquidos positivos e quatro 

negativos. No mesmo período a média dos resultados líquidos foi de 35,3 mil euros, tendo-se 

obtido o valor mais alto em 2017 (167,7 mil) e o mais baixo em 2020 (-142,3 mil). 

9.1. Resultados líquidos (por setor) 

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

contributo para o resultado final: 
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Resultados líquidos (€) 2020 2019 ∆ 

Lar S. Tiago -190.838   -20.686   -170.152 

Lar Piedade -63.954   -32.281   -31.673 

Creche/Jardim Santiago da Barra 24.681   42.165   -17.484 

Creche/Jardim Misericórdia 1.594   -2.741   4.335 

Apoio Domiciliário -10.444   1.007   -11.451 

Igreja -62.735   -27.024   -35.711 

Administração -17.021   -12.320   -4.701 

Calatrava 1.638   8.702   -7.064 

Departamento Cultural -10.150  286 -10.436 

Garagens 488  734 -246 

Parque Imobiliário 184.438   167.630   16.808 

RLIS 0 -40.351 40.351 

Total -142.303   85.121   -237.424 

 

Praticamente todos os setores viram os seus resultados diminuir, com excepção do parque 

imobiliário (+16,8 mil) e da Creche/Jardim da Misericórdia (+4,3 mil). A principal variação 

ocorreu no Lar de S. Tiago, cujos resultados caíram mais de 170 mil euros. 

As estruturas residenciais para pessoas idosas pioraram os seus resultados que, na última 

década, em conjunto, foram sempre negativos (e de forma individualizada também, com 

excepção de 2015, ano em que o Lar da Piedade obteve um excecional resultado positivo de 

22 mil euros).  

 

Os resultados no Lar de S. Tiago agravaram-se significativamente devido ao aumento dos 

gastos, nomeadamente com pessoal (+100 mil), aquisição de equipamento de proteção 

individual (+55,5 mil), produtos/serviços de higiene e limpeza (+13 mil) e honorários (+9,3 mil). 
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A situação poderia ter sido pior se a diminuição dos rendimentos provenientes de serviços 

prestados (-13 mil) não tivesse sido compensada pelo aumento das comparticipações da 

Segurança Social (+9,1 mil), e pelos apoios relacionados com os programas MAREESS (+8,5 mil) 

e Adaptar Social + (+4,6 mil). Esta resposta recebeu ainda cerca de 11,3 mil euros de donativos 

em espécie (alimentação e equipamentos de proteção individual). 

No Lar da Piedade as principais variações ocorreram exatamente nas mesmas rubricas, ainda 

que de forma menos intensa. Em termos de gastos destaca-se o aumento dos custos com o 

pessoal (+17,6 mil), aquisição de equipamento de proteção individual (+15,4 mil), 

produtos/serviços de higiene e limpeza (+6,9 mil) e honorários (+7,1 mil). No lado dos 

rendimentos o valor referente à prestação de serviços diminuiu (-8,2 mil), tendo sido 

compensada pelo aumento das comparticipações da Segurança Social (+2,1 mil), e pelos 

apoios relacionados com o programa MAREESS (+2,4 mil) e Adaptar Social + (+3,4 mil). Nesta 

resposta social os donativos foram pouco significativos, e sentiu-se uma diminuição dos 

trabalhos para a própria entidade, devido à diminuição das refeições fornecidas ao pessoal de 

outros setores.  

Relativamente à diferença de performance entre as duas ERPI, note-se que no Lar de S. Tiago o 

número médio de colaboradores aumentou de 28 para 34 (+6), enquanto no Lar da Piedade 

diminuiu de 23 para 22 (-1). Este é um dos motivos principais para a diferença entre os dois 

setores, já que os aumentos nas rubricas de ordenados, subsídios de férias/natal e taxa social 

única que ocorreram no Lar de S. Tiago não se replicaram, com a mesma intensidade, no Lar da 

Piedade. 

 

2019 2020 Dif. 2019 2020 Dif.

Ordenados 215.486 254.258 38.772 181.416 183.075 1.659 

Sub. Férias e Natal 38.122 45.023 6.901 32.997 31.634 -1.363 

Horas Extra* 113 14.911 14.798 433 9.957 9.525 

Estágios Profissionais 2.401 0 -2.401 0 0 0 

Indemnizações 582 1.118 536 1.566 186 -1.380 

Taxa Social Única 63.862 78.254 14.392 53.445 55.864 2.418 

Seguros 0 533 533 0 144 144 

Vestuário e Calçado 0 1.157 1.157 0 1.150 1.150 

Subsídios Alimentação 26.523 29.529 3.006 21.871 20.437 -1.433 

Subsídios de Turno 28.375 32.660 4.285 22.209 22.658 449 

Complementos 2.953 3.691 738 2.433 2.435 3 

KM Percorridos 0 1.000 1.000 0 0 0 

Gratificação de Funções 414 16.203 15.790 610 4.761 4.150 

Programas CEI 0 445 445 0 230 230 

EPI - COVID-19 0 55.479 55.479 0 15.358 15.358 

Outros 0 184 184 0 1.705 1.705 

Total 378.830 534.444 155.615 316.980 349.595 32.615 

Lar de S. Tiago Lar da Piedade
Gastos com o Pessoal



Outro aspeto relevante tem que ver com as horas extraordinárias, na medida em que no Lar 

de S. Tiago gastaram-se 14,9 mil euros e no Lar da Piedade cerca de 10 mil euros, quando em 

2019 apenas se tinham gasto 113€ e 433€, respetivamente. Em termos de carga horária os 

montantes pagos dizem respeito a, aproximadamente, 2.117 horas no Lar de S. Tiago e 1.493 

horas no Lar da Piedade.  

Em termos de gratificação de funções o aumento também foi muito mais significativo no Lar 

de S. Tiago (+15,8 mil) do que no Lar da Piedade (+4,2 mil), o que se deveu ao facto de ter sido 

atribuída uma gratificação especial a quem esteve diretamente envolvido no combate ao surto 

que ocorreu no Lar de S. Tiago, em Abril de 2020. 

 

Relativamente aos equipamentos de proteção individual, o gráfico demonstra que em ambas 

as respostas sociais se verificaram três picos de aquisições, sendo que no Lar de S. Tiago os 

picos foram sempre bastante superiores aos do Lar da Piedade. No Lar de S. Tiago o primeiro 

pico ocorreu em Abril e deveu-se ao surto e ao consequente consumo de material para o 

combate à pandemia que, naquela fase, devido à elevada procura e escassa oferta, era 

adquirido a preços muito elevados: máscaras cirúrgicas, máscaras FFP2, toucas, proteção para 

calçado, luvas, batas e fatos completos com capucho (estes últimos, por exemplo, chegaram a 

ser adquiridos a um preço unitário superior a 17€, e devido ao surto foram utilizados em 

grande quantidade). O segundo pico, em Julho, também está fortemente relacionado com os 

fatos completos com capucho, cuja aquisição de 1.409 unidades, ao preço de 17,3 mil euros, 

justifica 66% do gasto mensal, sendo que o restante diz respeito a uma aquisição de máscaras, 

no valor de 8 mil euros. No Lar da Piedade os picos foram menos significativos, uma vez que, 

por exemplo, nunca foram utilizados fatos completos com capucho de forma recorrente.  
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Importa referir que, em termos de equipamento de proteção individual, transitaram para o 

ano de 2021 existências no valor de 13 mil euros, no Lar de S. Tiago, e 7 mil euros, no Lar da 

Piedade. 

 

No serviço de apoio domiciliário os gastos aumentaram mais do que os rendimentos, motivo 

pelo qual o resultado piorou, tendo passado de positivo (mil) para negativo (-10,4 mil). As 

principais alterações, em termos de custos, deveram-se à aquisição de equipamento de 

proteção individual (+9,1 mil), e ao aumento dos gastos com conservação e reparação (+3,5 

mil), pessoal (+1,9 mil) e produtos/serviço de higiene e limpeza (+1,2 mil). O aumento dos 

rendimentos teve que ver, essencialmente, com as comparticipações da Segurança Social (+4,4 

mil) e com as penalizações aplicadas aos utentes quando o contrato é cessado sem que seja 

cumprido o aviso prévio contratualizado (+3,2 mil). 

Se analisado como um só, o setor da infância manteve os resultados positivos (26 mil), ainda 

que se tenha verificado uma diminuição significativa na Creche/Jardim de Santiago da Barra (-

17,5 mil). Nesta resposta social os rendimentos diminuíram mais do que os gastos, 

essencialmente devido à quebra nas prestações de serviços (-60 mil), resultante do 

encerramento decretado pelo Governo entre março e maio/junho, mas também devido à 

diminuição da frequência verificada nos meses que se seguiram (-4 utentes/mês). A 

diminuição de receita proveniente da prestação de serviços foi bastante superior à diminuição 

dos gastos com o pessoal (-13,3 mil) que, embora tenham sofrido, numa primeira fase, uma 

diminuição relacionada com a suspensão temporária dos contratos de trabalho (lay-off), 

sofreram um agravamento a partir de setembro, devido às necessidades de reforço do pessoal 

relacionadas com o combate à pandemia. Importa referir que os apoios públicos foram 

essenciais para que a diminuição dos resultados neste setor não fosse mais significativa, uma 

que vez a Segurança Social atualizou o montante das comparticipações (e manteve-as, mesmo 

no período em que os estabelecimentos estiveram encerrados), e os subsídios associados à 
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COVID-19 corresponderam a cerca de 20 mil euros (lay-off simplificado: 9,3 mil; incentivo à 

normalização da atividade empresarial: 10,1 mil). 

 

Ao contrário do que aconteceu em Santiago da Barra, na Creche/Jardim da Misericórdia a 

diminuição dos gastos foi superior à diminuição dos rendimentos, o que fez com que o 

resultado melhorasse ligeiramente. Nesta valência, pelas razões já enunciadas, as prestações 

de serviços diminuíram cerca de 74 mil euros, tendo, contudo, sido compensadas pelo 

aumento das comparticipações da Segurança Social (+20 mil) e pelos apoios estatais 

relacionados com a pandemia (lay-off simplificado: 16,4 mil; apoio à família: 1,5 mil; incentivo 

à normalização da atividade empresarial: 18 mil). O diferencial remuneratório das educadoras 

revelou-se novamente decisivo para os resultados, na medida em que contribuiu para a 

melhoria verificada na Misericórdia (+14,5 mil) e para o decréscimo registado no Santiago da 

Barra (-4,9 mil). 

Mais uma vez, o setor que mais contribuiu para o resultado líquido positivo da instituição foi o 

parque imobiliário (184 mil), que continua a ser a valência que garante o equilíbrio financeiro 

da instituição e que, de certa forma, sustenta a sua atividade 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 conservação e reparação (-23,6 mil) e o 

aumento dos rendimentos relacionados com rendas comerciais (+4,3 mil) e habitacionais (+3,9 

mil). Em 2020 foram considerados como incobráveis cerca de 14 mil euros referentes a 

processos de períodos anteriores que, após análise, se concluiu terem reduzidas 

probabilidades de virem a ser recuperados. 

Na Igreja os resultados caíram significativamente devido ao aumento dos gastos com 

conservação e reparação, fortemente influenciados pela intervenção no retábulo-mor da Igreja 
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(33 mil), e pela diminuição dos proveitos referentes às visitas (-11 mil) e dos donativos em 

dinheiro/esmolas (-5,4 mil).  

Também na administração, Calatrava e departamento cultural os resultados pioraram em 

relação ao ano anterior. Na administração destaca-se o aumento dos gastos com comunicação 

(+2,7 mil), seguros (+2,6 mil) e depreciações/amortizações (+9,3 mil), e a diminuição dos 

rendimentos relacionados com a venda de pinheiros e eucaliptos (-4 mil), donativos (-1,4 mil) e 

juros/dividendos (- 3,2 mil). Na Calatrava a variação tem que ver o aumento dos gastos com 

conservação e reparação (+11,1 mil), e no departamento cultural deve-se aos honorários 

relativos à assessoria especializada na área (+8,7 mil) e à diminuição dos rendimentos 

provenientes da venda de livros e de outras atividades, nomeadamente a feira medieval (-1,9 

mil). 

A rede local de intervenção social foi um projeto financiado por fundos comunitários que teve 

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

efetuado em janeiro de 2020, tendo já sido efetuado o reembolso que se encontrava 

pendente. 

9.2. EBITDA (por setor) 

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

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

EBITDA (€) 2020 2019 ∆ 

Lar S. Tiago -129.186 31.182 -160.368 

Lar Piedade -30.007 -8.452 -21.555 

Creche/Jardim Santiago da Barra 53.175 66.084 -12.909 

Creche/Jardim Misericórdia 38.766 29.521 9.245 

Apoio Domiciliário -8.456 2.185 -10.641 

Igreja -42.253 -6.555 -35.698 

Administração -5.428 3.340 -8.768 

Calatrava 11.803 19.853 -8.050 

Departamento cultural -9.683 813 -10.496 

Garagens 488 888 -400 

Parque Imobiliário 184.880 168.125 16.755 

RLIS 0 -36.327 36.327 

Total 64.099 270.657 -206.558 
Nota: Neste mapa, o EBITDA da lavandaria, considerado nas peças contabilísticas, está distribuído pelos setores 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 setores. 

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

instrumento que tem por objetivo incentivar a poupança dos recursos que serão necessários 

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

10. Indicadores 

 

Os rácios de rentabilidade apresentam valores negativos devido ao facto da instituição ter 

obtido resultados deficitários. Historicamente evidencia-se a baixa rentabilidade do ativo e dos 

capitais próprios, algo que está relacionado com a própria natureza da organização, que exige 

uma gestão conservadora, mas também com a sua incapacidade em rentabilizar os 

investimentos financeiros (depósitos a prazo) e o património.  

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

liquidez, o que significa que, apesar da pandemia, a SCMVC mantém a estabilidade financeira, 

e permanece em condições de fazer face às responsabilidades de curto prazo. 

Em relação aos tempos médios, a média de pagamento foi de 30 dias (-11) e a de recebimento 

de 5 dias (+3), estando dentro dos valores expetáveis tendo em conta políticas definidas 

internamente. 

Tempos médios (em dias) 2020 2019 2018 

Tempo médio de pagamento 30 41 46 

Tempo médio de recebimento 5 2 8 
 

11. Avaliação da satisfação dos utentes e residentes 

Devido à pandemia e aos riscos de contágio relacionados com a circulação de papel para 

dentro e fora das respostas sociais, optou-se por, excecionalmente, não se efetuar, em 2020, a 

avaliação da satisfação aos residentes das ERPI e utentes do SAD, sendo que essa boa prática 

retomará em 2021. 

Estrutura Financeira 2020 

Grau de autonomia 
financeira 

93,29% 

Grau de endividamento 7,19% 

Grau de liquidez 157,09% 

Rentabilidade 2020 

Rentabilidade dos serviços prestados -14,55% 

Rentabilidade do ativo (Earning Power) -1,67% 

Rentabilidade financeira -1,79% 



Nas creches e jardins de infância o processo decorreu com normalidade, uma vez que nestas 

respostas os inquéritos são efetuados de forma digital, não havendo, por isso, qualquer risco 

de transmissão da doença. 

A avaliação da satisfação dos utentes e residentes é extremamente importante, uma vez que, 

desta forma, para além dos habituais e históricos indicadores económico-financeiros, a gestão 

passa a dispor de um conjunto de indicadores relacionados com a qualidade do serviço 

prestado. 

 

Os inquéritos realizados em 2019 e 2020 permitem verificar que, de um modo geral, os 

beneficiários estão satisfeitos com o serviço prestado, havendo, naturalmente, margem para 

melhorias.  

Resposta Social Satisfação Geral 
Disponibilidade para 

recomendar 
Vontade de mudar 

  2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Creche da Misericórdia 6,029 6,086 97% 97% 15% 9% 

Jardim da Misericórdia 5,429 5,711 82% 92% 32% 21% 

Creche Santiago da Barra 6,700 6,278 100% 100% 0% 0% 

Jardim Santiago da Barra 5,955 6,536 94% 100% 9% 0% 

Apoio Domiciliário 6,545 N/D 100% N/D 0% N/D 

Lar da Piedade 5,625 N/D 96% N/D 0% N/D 

Lar de S. Tiago 4,864 N/D 80% N/D 25% N/D 

 

Em relação ao inquérito realizado em 2020 nas creches e jardins, verificaram-se melhorias em 

praticamente todas as variáveis analisadas, tendo três das quatro respostas sociais obtido 

níveis de satisfação geral mais elevados (Jardim Santiago da Barra: +0,581; Jardim da 

Misericórdia: +0,282 e Creche da Misericórdia: +0,057).  
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Apesar de ter melhorado, o Jardim da Misericórdia parece ser a resposta que menos convence 

os encarregados de educação, não só por ter o nível de satisfação geral mais baixo (5,7), mas 

também porque 21% dos inquiridos respondeu estar disposto a mudar de jardim de infância 

caso o possa fazer (ainda assim, menos do que em 2019, quando 32% dos inquiridos 

manifestou essa vontade). 

12. Análise de contexto 

Em 2019 a instituição efetuou, pela primeira vez, uma análise às suas forças, oportunidades, 

fragilidades e ameaças, da qual resultou o seguinte quadro síntese, que permanece atual. 

Contudo, é indesmentível que a pandemia relacionada com o vírus SARS-CoV-2 revelou-se uma 

poderosa ameaça externa, que apesar de se esperar circunscrita no tempo, merecerá 

certamente uma reflexão futura sobre o impacto que situações semelhantes poderão ter na 

instituição.  

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 ativo (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 setor privado (ERPI e SAD); 
- Concorrência do setor 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 Misericordia de Viana do Castelo obteve, em 2020, o pior resultado dos 

últimos 30 anos, mas essa situação deveu-se ao facto de ter enfrentado aquele que foi, 

certamente, um dos maiores desafios da sua história recente. 

A pandemia afetou toda a atividade económica, e o setor social não foi exceção. A 

implementação dos planos de contingência, a necessidade de se garantir a segurança dos 

utentes e colaboradores, e os reforços de higiene e pessoal necessários para se dar resposta às 

orientações da Direcção Geral de Saúde obrigaram a instituição a adaptar-se rapidamente, 

num processo que implicou gastos significativos. 

Por outro lado, o encerramento dos estabelecimentos de ensino, a readaptação da capacidade 

das estruturas residenciais para pessoas idosas e o impacto psicológico que a pandemia teve 

na procura fez com que os rendimentos relacionados com a prestação de serviços diminuíssem 

de forma considerável. 

A situação poderia ter sido mais complicada se os apoios do estado não tivessem sido 

reforçados, e se a instituição não tivesse um conjunto de atividades que lhe permitem 

sustentar a sua ação social e solidária, como é o caso do parque imobiliário que, mais uma vez, 

vê reforçada a sua importância estratégica para a organização 

Ainda que praticamente todas as respostas sociais tenham sentido o impacto da pandemia, é 

inegável que o resultado negativo verificado no Lar de S. Tiago destaca-se dos demais, 

principalmente quando comparado com o do Lar da Piedade, que teve de fazer ajustes 

bastante idênticos. Naturalmente este tipo de comparações não é linear, principalmente se 

tivermos em conta que o Lar de S. Tiago teve um surto ativo em abril, ao contrário do que 

aconteceu no Lar da Piedade, que conseguiu terminar o ano de 2020 sem nenhum caso 

positivo identificado. Contudo, importará certamente acompanhar a evolução dos indicadores 

económicos no Lar de S. Tiago, de modo a garantir que o caminho da sustentabilidade é 

retomado logo que possível. 

As dificuldades financeiras crescentes sentidas pelas IPSS são bem conhecidas, e a pandemia 

agravou-as ainda mais. É por isso fundamental que se continue a acompanhar, com rigor, a 

performance da organização, na medida em que só assim será possível garantir a sua 

sustentabilidade. Contudo, a resposta à crise que vivemos (e a que está para vir), bem como a 

qualidade e a melhoria contínua dos serviços prestados, exigem recursos, pelo que o grande 

desafio da instituição passa pela utilização eficiente dos seus, de modo a obter a rentabilização 



necessária para maximizar a satisfação e o bem-estar dos vários stakeholders, cumprindo 

dessa forma a sua missão. 

Viana do Castelo, 01 de março de 2021 
Bruno Oliveira 

Coordenador Geral 


